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1. 1.  Memecahkan celengan

2.  Menarik layangan

3.  Menendang bola

4.  Menekan plastisin

 Kegiatan yang dapat mengubah gerak 

suatu benda ialah ....

 a.  1 dan 2   

 b.  2 dan 3

 c.  3 dan 4

 d.  1 dan 4

2.  Jika penggaris plastik yang telah 

digosokkan ke rambut kering 

didekatkan pada potongan kertas, 

potongan kertas akan ....

 a.  diam    

 b.  tertolak

 c.  tertarik

 d.  menjauh

3. 1.  Sel surya  

2.  Dinamo 

 3.  Baterai

4.  Generator

 Sumber energi listrik energi kimia 

ialah ....

 a.  4     

 b.  3

 c.  2

 d.  1

4.  Benda yang termasuk isolator listrik 

ialah ....

 a.  karet gelang, ban mobil, dan   

  sendok

 b.  penggaris plastik, paku, dan   

  sumpit     

 c.  ban mobil, sendok, dan paku

 d. penggaris plastik, karet gelang,  

 dan ban mobil

5.  Benda yang dapat mengubah energi 

listrik menjadi energi panas ialah ....

 a.  setrika dan solder

 b.  radio dan setrika

 c.  kipas angin dan solder

 d.  radio dan kipas angin

6.  Generator, di Indonesia, paling banyak 

digerakkan dengan menggunakan tenaga 

....

 a.  matahari  

 b.  uap 

 c.  nuklir

 d.  air 

7. 1.  Mesin cuci  3.  Komputer

2.  Blender   4.  Solder

 Benda-benda yang menggunakan 

energi listrik ialah ....

 a.  1 dan 3 saja

 b.  3 dan 4 saja  

Kerjakanlah di buku latihanmu

A. Pilihlah jawaban yang benar. 

Evaluasi Semester 2
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 c.  1, 3, dan 4 saja  

 d.  1, 2, 3, dan 4

 8.  Berikut cara menjaga keselamatan 

dalam menggunakan listrik ....

a.  memperbaki sendiri TV yang   

rusak   

 b.  memakai alas kaki setiap     

 bekerja  dengan peralatan listrik

 c.  bermain layangan dekat gardu  

 listrik

 d.  menyalakan alat listrik ketika   

 lantai basah tanpa alas kaki

 9.  Berikut cara menghemat listrik ....

 a.  mematikan TV ketika akan tidur

 b. menyalakan banyak lampu

c.  menggunakan oven listrik dari  

 pada kompor minyak tanah

 d.  tidak menggunakan lampu    

 hemat energi

10. 1.  Rangkaian seri 

2.  Rangkaian paralel

3.  Rangkaian terbuka

4.  Rangkaian seri dan paralel

 Lampu lalu lintas menggunakan rang-

kaian ....

 a.  3   

 b.  4

 c.  1   

 d.  2

11.  Tata surya ialah ....

 a.  kumpulan matahari dan planet  

 planet lain

 b.  kumpulan berbagai benda    

 langit dalam satu kelompok

 c. kumpulan benda-benda ruang  

 angkasa yang mengelompok    

 sesuai namanya

 d.  kumpulan planet dan benda    

 langit yang berputar      

 mengelilingi matahari    

12. Waktu yang diperlukan bumi untuk 

melakukan satu kali putaran pada 

porosnya ialah ....

 a.  24 jam    

 b.  16 jam

 c.  17 jam   

 d.  10 jam

13.   Urutan planet yang benar ialah ....

 a.  Saturnus-Neptunus-Uranus

 b.  Venus-Mars-Bumi

 c.  Mars-Bumi-Yupiter

 d.  Yupiter-Saturnus-Uranus

14.  Satelit dalam tata surya yang memiliki 

lapisan atmosfer ialah ....

 a.  Ariel   

 b.  Titan   

 c.  Titania 

 d.  Oberon

15.  Jarak planet bumi terhadap matahari 

ialah ....

 a.  108 juta km

 b.  150 juta km  

 c.  228 juta km

 d.  778 juta km

16. 1  Mars   3.  Yupiter

2.  Bumi   4.  Satunus

 Yang termasuk planet dalam ialah ....
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 a.  1 dan 2   

 b.  2 dan 3

 c.  3 dan 4

 d.  1 dan 4

17.  Posisi gerhana bulan ialah ....

 a.  bulan berada di antara matahari 

dan bumi

 b. matahari berada di antara bulan 

dan bumi

 c.  posisi matahari, bulan, dan bumi 

tidak sejajar

 d.  bumi berada di antara matahari  

dan bulan

18.  Tahun yang didasarkan pada peredaran 

bulan mengelillingi bumi ialah ....

B.  Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat

 1. Mesin cuci menggunakan energi ....

 2. Benda yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah ....

 3. Di perumahan menggunakan rangkaian listrik ....

 4. Blender mengubah energi listrik menjadi energi ....

 5. PLTA Waduk Asahan melayani listrik di kawasan ....

 6.  Mematikan TV ketika tidak ditonton termasuk ... energi.

 7.  Benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri adalah .... 

 8.  Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars termasuk planet ....

 9.  Planet yang mendapatkan julukan bintang fajar ialah  ....

10.  Planet yang memiliki dua satelit ialah .... 

11.  Planet yang memiliki tiga cincin di bagian atmosfernya ialah ....

12.  Satelit Palapa ialah satelit ....

13.  Penanggalan hari raya Islam menggunakan tahun ....

14.  Gerhana bulan terjadi pada ... hari.

15.  Jumlah hari pada tahun kabisat menurut kalender Masehi ialah ....

 a.  Tahun kabisat

 b.  Tahun masehi

 c. Tahun hijriah

 d.  Tahun biasa

19.  Pengaruh dari revolusi bumi ialah ....

 a.  pergantian siang dan malam 

 b.  perubahan musim

 c.  perbedaan waktu

 d.  pasang dan surut air laut

20. Angka yang termasuk tahun kabisat 

pada kalender Hijriah ialah ....

 a.  1428 H   

 b.  1427 H

 c.  1425 H   

 d.  1429 H
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C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

 1. Mengapa ketika penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering, kemudian  

penggaris itu didekatkan pada potongan kertas, penggaris tersebut dapat menarik 

potongan kertas? Jelaskan.

 2. Apa bedanya konduktor listrik dan isolator listrik? Beri contohnya.

 3. Sebutkan lima buah contoh peralatan di rumahmu yang dapat mengubah energi 

listrik menjadi energi gerak.

 4. Mengapa kita harus menggunakan sandal dari karet ketika bekerja dengan 

peralatan litrik?

 5. Apakah dengan memasang banyak lampu dapat menghemat energi? Jelaskan!

 6.  Apa yang terjadi jika lampu lalu lintas menggunakan rangkaian seri? Jelaskan 

akibatnya.

 7.  Apakah bedanya bintang dengan planet? Bagaimana cara membedakannya jika 

dilihat pada malam hari di angkasa?

 8.  Mengapa suhu di permukaan planet Neptunus sangat dingin dibandingkan planet 

lainnya?

 9.  Bagaimana urutan dari fase-fase bulan?

10. Apa bedanya tahun Masehi dan tahun Hijriah?
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Kerjakanlah di buku latihanmu.  

A. Pilihlah jawaban yang benar. 

1. Beberapa tumbuhan memiliki ciri 

khusus untuk ....

a.  mendapatkan makanan

b. mempertahankan hidup

c. membunuh mangsa

d. mengetahui mangsa

2. Perhatikan gambar berikut.

Sumber: www. ora.com

1

2

3

4

 Beberapa bagian kaktus berubah 

bentuk untuk mengurangi penguapan 

air. Bagian daun pada kaktus dari 

gambar di atas ditunjukkan oleh 

nomor ....

a. 1

b. 2

c. 3 

d. 4

3. Kemampuan yang dimiliki kelelawar 

untuk mengetahui objek pada malam 

hari disebut ....

a. relokasi 

b. ekolokasi 

c. konduksi

d. isolasi

4. Perkembangbiakan tumbuhan yang 

dilakukan dengan menanam jaringan 

atau bagian tumbuhan pada tempat 

dan media yang khusus disebut ....

a. fragmentasi 

b. tunas

c. kultur jaringan

d. okulasi 

5. Manusia mengalami perubahan  sik 

paling banyak terjadi pada tahap ....

a. orok 

b. bayi 

c. remaja

d. dewasa

6. Masa pertumbuhan dan perkembangan 

janin manusia di dalam rahim disebut 

....

a. orok 

b. kehamilan 

c. kelahiran

d. janin

7.  Perbedaan pembuahan di dalam dan 

di luar tubuh pada hewan terletak 

pada ....

a.  letak atau tempat penggabungan 

sel sperma dan sel telur

b. letak atau tempat penggabungan 

serbuk sari dan sel telur

c. pertumbuhan dan perkembangan 

embrio

d. sumber makanan embrio

Evaluasi Akhir Tahun
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 8. Kegiatan manusia yang tidak akan 

mengganggu keseimbangan ling-

kungan ialah ....

a. pembangunan rumah di bukit

b. pembuangan limbah ke sungai

c. penebangan pohon dengan sistem 

tebang pilih

d. perburuan liar

9. Contoh dari limbah rumah tangga 

ialah ....

a. pestisida 

b. asap 

c. limbah cair

d. plastik

10. Jenis hewan yang dianggap punah 

karena diburu untuk diambil kulitnya 

ialah ....

a. ular

b. harimau Jawa

c. cendrawasih

d. komodo

11. Hewan yang terancam punah di Suaka 

Margasatwa Cikepuh, Sukabumi ialah 

....

a. kura-kura berleher ular

b. penyu hijau

c. ikan pari hiu

d. komodo

12. Bunga bangkai yang dipelihara di 

Kebun Raya Bogor merupakan contoh 

pelestarian ....

a. in situ

b. alami

c. ex situ

d. buatan

13. Burung yang terancam punah karena 

memiliki bentuk jambul yang khas 

ialah ....

a.

b.

c.

d.

14. Benda yang termasuk isolator panas 

ialah ....

 a.  sendok, pensil, penggaris plastik

 b.  penggaris besi, sumpit, pulpen

 c.  paku, pensil, sumpit

 d.  pensil, sumpit, penggaris plastik

15. 1.  wajan   

2.  sudip kayu

3.  gelas plastik 

4.  pipa besi
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 Benda yang dapat menghantarkan 

panas ialah ....

 a.  1 dan 2   

 b.  2 dan 3

 c.  1 dan 4

 d.  3 dan 4

16. Pernyataan berikut yang tepat ialah ...

a.  konduktor panas ialah benda  

yang dapat menghantarkan   

panas

b.   penggaris besi tidak dapat   

menghantarkan panas

 c.  pegangan setrika termasuk    

 konduktor panas

 d.  paku termasuk bahan isolator  

 panas

17.   Pelapukan biologis disebabkan oleh ....

 a.  tekanan   

 b. jamur

 c.  suhu   

 d.  air

18.  Di bawah ini yang tidak termasuk cara 

mencegah pembusukan yaitu ....

 a.  dibuat manisan

 b.  diawetkan

 c.  disimpan di tempat terbuka

 d.  dimasukkan ke kulkas

19. Bahan yang paling baik untuk

membuat ban sepeda yaitu ....

 a.  logam  

 b.  karet

 c. kayu  

 d.  plastik

20. 1.  menekan plastisin

 2.  mendorong pintu

 3.  memijit bel

 4.  memecahkan kaca

 Aktivitas yang dapat mengubah gerak 

benda ialah ....

 a.  1 dan 2  

 b.  3 dan 4

 c.  1 dan 4  

 d.  2 dan 3

21. Contoh benda yang dapat mengubah 

energi listrik menjadi energi gerak 

ialah ....

 a.  blender dan mesin cuci

 b.  kipas angin dan setrika

 c.  TV dan radio

 d.  mesin cuci dan TV

22. Benda yang termasuk konduktor listrik 

ialah ....

 a.  gelas plastik dan kertas

 b.  sumpit dan garpu

 c.  sudip tembaga dan panci    

 aluminium

 d.  pensil dan klip

23. Generator yang ada di Indonesia 

digerakkan dengan tenaga ....

 a.  air   

 b.  matahari

 c.  uap 

 d.  nuklir

24.  Berikut cara menjaga keselamatan 

dalam menggunakan listrik, yaitu ....

 a.  memasang steker yang banyak 

pada stopkontak
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 b.  tidak menggunakan alas kaki saat 

bekerja dengan peralatan listrik

 c.  tidak menyalakan peralatan 

listrik di tempat yang basah dan 

lembap

 d.  memperbaiki radio yang rusak 

oleh sendiri

25. 1.  seri   

2.  paralel

3.  seri dan paralel  

4.  terbuka

 Lampu lalu lintas menggunakan rang-

kaian ....

 a.  1   

 b.  2

 c.  3

 d.  4

26. Planet bumi berada di antara ....

 a.  Merkurius dan Venus

 b.  Mars dan Yupiter

 c.  Saturnus dan Uranus

 d.  Venus dan Mars

27.  Benda langit yang ada di antara  

Mars dan Yupiter ialah ....

 a.  asteroid  

 b.  komet

 c.  meteoroid

 d.  satelit

28. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 

September, di belahan selatan bumi 

terjadi musim ....

 a.  panas  

 b.  gugur

 c.  semi 

 d.  dingin

29.  Jika di Greenwich menunjukkan pukul 

03.00 WITA pukul ....

 a. 11.00 WITA  

 b.  12.00 WITA  

 c.  13.00 WITA

 d.  14.00 WITA

30. Pada kalender Masehi, Angka yang 

menunjukkan tahun kabisat ialah ....

 a.  2007   

 b.  2008

 c.  2009   

 d.  2010 
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B.  Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.

 1 . Tumbuhan dan hewan memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ....

 2. Penggabungan sel sperma dan sel telur disebut ....

Perhatikanlah gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4.

1

2

3

4

 3. Alat kelamin jantan ditunjukkan nomor ....

 4. Penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari dengan nomor ....

 5. Suplai oksigen berkurang sebagai akibat dari ....

 6. Burung cendrawasih berasal dari ....

 7. Kebun binatang merupakan contoh pelestarian secara ....

 8. Penggaris besi termasuk bahan ... panas.

 9. Supaya sayuran tidak busuk, sebaiknya dimasukkan ke dalam ...

10. Sirine mengubah energi listrik menjadi energi ....

11. Memakai kompor listrik sebagai pengganti kompor minyak tanah termasuk ... 

energi.

12. Pusat tata surya adalah ....

13.  Planet yang memiliki 21 satelit ialah ....

14.  Satelit yang paling dingin dalam tata surya adalah ....

15.  Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni di belahan utara bumi terjadi musim ....
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C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

  1. Jelaskan bagaimana cecak mendapat makanannya.

 2. Apa perbedaan antara penyerbukan dan perbuahan?

 3. Jelaskan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam 

punah.

 4. Sebutkan minimal dua hewan yang terancam punah karena diburu. Bagian apa 

dari hewan tersebut yang dimanfaatkan manusia?

 5. Mengapa pegangan setrika terbuat dari bahan isolator?

 6. Apakah semua bahan yang termasuk logam dapat berkarat?

 7. Apakah memecahkan celengan termasuk gaya yang dapat mengubah gerak suatu 

benda?

 8. Mengapa kamu dilarang memasukkan benda-benda logam ke dalam lubang 

stopkontak?

 9. Apa yang dimaksud dengan meteorit?

10.  Urutkan susunan planet dalam tata surya dari yang paling dekat dengan matahari 

sampai yang jauh dengan matahari?
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Bab 1

Ayo Berlatih 1.1

2. Kemampuan yang dimiliki hewan 

untuk mengetahui arah terbang, 

makanan, dan keadaan lingkungan-

nya dengan menggunakan bunyi.

Ayo Berlatih 1.2

2. Kantung semar dan tumbuhan kejora. 

Cara yang dilakukan pada kantong 

semar dengan menghasilkan cairan 

untuk menarik perhatian serangga. 

Serangga akan tergelincir masuk 

ke dalam daun karena daunnya 

mengandung lapisan lilin.

Evaluasi Bab 1

A. Pilihan Ganda

 2. c  

4. b  

6. d

 8. d

10. b

B. Isian

2. Pelekat

4. Kering

6. Malam hari

8. Nitrogen

10. Lidah yang panjang dan lengket

C. Uraian

 2. Karena cecak memiliki telapak 

kaki yang tidak rata, memiliki 

tonjolan berbentuk garis dan 

berfungsi sebagai pelekat.  

4. Kantong semar menghasilkan 

cairan untuk menarik perhatian 

serangga. Serangga akan tertarik 

dan masuk ke dalam kantong.

Bab 2

Ayo Berlatih 2.1

2. Bersikap tenang, jujur, terbuka, dan 

selalu menjaga kebersihan.

Ayo Berlatih 2.2

2. • Pembuahan di dalam tubuh: peng-

gabungan sel sperma dan sel 

telur di dalam tubuh.

• Pembuahan di luar tubuh: peng-

gabungan sel sperma dan sel 

telur di luar tubuh

Ayo Berlatih 2.3

2. Serangga dan burung

Evaluasi Bab 2

A. Pilihan Ganda

 2. a  

4. d  

6. a  

8. d

10. a

12. d

14. b

B. Isian

 2. Embrio

4. Menstruasi

6. Melahirkan

8. Penyerbukan

10. Cangkokan

Kunci Jawaban
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C. Uraian

2. Tertariknya pada lawan jenis  

4. Menggabungkan mata tunas 

suatu tumbuhan pada batang 

tumbuhan lain.

Bab 3

Ayo Berlatih 3.1

2. Karena hutan merupakan tempat 

tinggal dan berlindung bagi sebagian 

besar makhluk hidup.

Ayo Berlatih 3.2

2. Ular. Jika ular terus di buru, jumlah 

tikus semakin banyak. Akibatnya, petani 

merugi karena tanaman padinya 

dimakan tikus.

Evaluasi Bab 3

A. Pilihan Ganda

 2. a  

4. c  

6. d

8. c

10. d

B. Isian

2. Air

4. Pestisida

6. Paru-paru bumi dan tempat   

 tinggal makhluk hidup

8. Kulit

10. Gundul atau rusak

C. Uraian

2. Karena di sungai hidup berbagai 

makhluk hidup.  

4. Kayu untuk bahan bangunan.

Bab 4

Ayo Berlatih 4.1

2. Orangutan, komodo, anoa, harimau 

sumatra, dan badak jawa.

Ayo Berlatih 4.2

2. Bunga bangkai dan Raflesia arnoldii

mengeluarkan bau seperti bangkai.

Ayo Berlatih 4.3

2. Pada umumnya dengan menyediakan 

segala kebutuhannya, baik secara in

situ, maupun secara ex situ.

Evaluasi Bab 4

A. Pilihan Ganda

 2. a  

4. d  

6. b

8. b

10. a

B. Isian

2. Hewan secara ex situ

4. Raflesia arnoldii

6. Burung maleo

8. Tumbuhan yang terancam punah

10. Kura-kura berleher ular

C. Uraian

2. Ikan pari hiu dan ikan gergaji 

bergigi besar.  

4. Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango dan Taman Nasional 

Gunung Seblat.

Bab 5

Ayo, Berlatih 5.1

2. Konduktor panas: besi, aluminium, 

dan tembaga.



Kunci Jawaban 175

 Isolator panas: kain, plastik, dan 

kayu.

Ayo, Berlatih 5.2

2. Konduktor panas, contohnya setrika, 

solder, dan wajan.

 Isolator panas, contohnya sudip kayu, 

pegangan setrika, dan termos.

Evaluasi Bab 5

A. Pilihan Ganda

 2. c  

4. d  

6. c   

8. d

10. c

12. d

14. b

B. Isian

2. Konduktor

4. Menghantarkan

6. Isolator panas

8. Termos

10. Konduksi

C. Uraian

2. Karena warna gelap lebih cepat 

menyerap panas.  

4. Karena plastik merupakan isolator 

panas.

Bab 6

Ayo, Berlatih 6.1

2) • Kayu hancur dimakan rayap

• Batu hancur karena tekanan

• Kertas hancur karena disimpan  

 dalam air

4) • Dibuat manisan

• Dikeringkan

• Dimasukkan dalam kulkas

Ayo, Berlatih 6.2

2) Keuntungan:

• Kayu mudah dibentuk dan   

 memiliki tampilan yang alami.

• Plastik sangat mudah dibentuk.

Kerugian:

• kayu dapat lapuk.

• Plastik tidak memiliki tampilan  

 yang alami.

Evaluasi Bab 6

A. Pilihan Ganda

 2. d  

4. d  

6. b

8. a

10. d    

B. Isian

2. Perkaratan

4. dibuang

6. Mudah dibentuk

8. Mikroorganisme dan jamur tidak 

  aktif di dalam lemari es.

10. Sakit perut

C. Uraian

2. Kayu direndam dahulu di dalam 

lumpur dan dicat.  

4. Karena logam memiliki sifat yang 

keras dan kuat.

Evaluasi Semester 1

A. Pilihan Ganda

 2. c  

4. c  

6. a  

8. a  

10. c

12. a
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14.  d

16.  b

18.  b  

20.  c

B. Isian

2. Duri

4. Kawin

6. Stroberi

8. Plastik dan deterjen

10. Badak jawa

12. Isolator

14. Pelapukan mekanik

C. Uraian

2. Untuk memenuhi kebutuhan 

nitrogen.

4. Tumbuhan baru tumbuh dari 

akar yang menjalar di dalam 

tanah.

6. Hewan: orang utan, penyu, maleo.

  Tumbuhan: Gaharu, cendana, 

meranti.

8. Wajan dan setrika

10. Ban kendaraan, balon, penghapus

Bab 7

Ayo, berlatih 7.1

2. • Mendorong meja

• Menarik gerobak

• Melempar batu

• Mengangkat batu

• Mengayuh becak

Ayo berlatih 7.2

2. Keuntungan

• Konduktor listrik ialah bahan 

yang dapat menghantarkan 

listrik, sedangkan isolator listrik 

adalah bahan yang tidak dapat 

menghantarkan listrik.

Evaluasi Bab 7

A.  Pilihan Ganda

2.  a    

4.  c    

6.  a

8.  b

10.  a

B.  Isian

2.  Arus listrik

4.  Tertutup

6.  Sumber energi listrik

8.  Seri dan paralel

10.  Konduktor

C.  Uraian

2.  Baterai, aki, generator.

4.  Rangkaian seri adalah rangkaian 

yang arus listriknya hanya memiliki 

satu jalan, sedangkan rangkaian 

paralel adalah rangkaian yang arus 

listriknya memiliki percabangan.

Bab 8

Ayo, berlatih 8.1

2. • Menggunakan alas kaki ketika 

bekerja dengan peralatan listrik

• Hindari penggunaan steker 

yang terlalu banyak pada satu 

stopkontak

• Hindari bermain layang-layang 

dekat gardu listrik

Ayo, berlatih 8.2

2. • Lampu lalu lintas berguna untuk 

mengatur arus kendaraan, biasanya 

berada di perempatan jalan raya.
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Evaluasi Bab 8

A.  Pilihan Ganda

2. c   

4.  d   

6.  b

8.  d

10. d

B.  Isian

 2.  Air

4.  Kompor

6.  Bensin dan solar

8.  Pemborosan

10.  Listrik

C.  Uraian

 2.  Air, uap, nuklir, dan matahari.

4.  Ke perumahan, ke gedung–

gedung, ke pabrik.

Bab 9

Ayo, berlatih 9.1

2. Kala revolusi adalah waktu yang 

diperlukan planet untuk satu kali 

mengelilingi matahari, sedangkan 

kala rotasi adalah waktu yang 

diperlukan planet untuk satu kali 

berputar pada porosnya.

Ayo, berlatih 9.2

2. Komet sering disebut bintang berekor 

dengan arah ekor selalu menjauhi 

matahari. Pergerakan komet sangat 

lamban dan komet yang paling terkenal 

adalah komet Halley, komet Halley 

muncul setiap 76 tahun sekali.

Ayo, berlatih 9.3

2. Rotasi bumi adalah gerak bumi 

berputar pada  porosnya, sedangkan 

revolusi bumi adalah gerak bumi 

mengelilingi matahari. 

4. Rotasi bulan adalah gerak bulan 

berputar pada porosnya, sedangkan 

revolusi bulan adalah gerak bulan 

mengelilingi bumi.

Ayo, berlatih 9.4

2. • Gerhana bulan total terjadi ketika 

posisi bulan berada pada umbra 

bumi sehingga bulan tertutup 

penuh oleh bayangan bumi.

• Gerhana  bulan  sebagian  terjadi 

ketika separuh bagian hanya yang 

masuk ke dalam umbra bumi. 

Bulan bergerak dan masuk ke 

daerah penumbra bumi.

Ayo, berlatih 9.5

2. • Untuk angka tahun biasa, 

tahun kabisat adalah tahun 

yang angkanya habis dibagi 4. 

Contohnya, tahun 2004 dan 

2008.

•  Untuk angka tahun abad, tahun 

kabisat adalah tahun yang angkanya 

habis dibagi 400. Contohnya, tahun 

1200, 1600, dan 2000.

Evaluasi Bab 9

A.  Pilihan Ganda

 2. c   

4.  a   

6.  d   

8.  c

10.  d

12.  b

14. c

B. Isian

2.  Bumi

4. Rotasi bumi
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6.  kala rotasi

8.  Bulan

10.  Februari

C.  Uraian 

2.  Merkurius-Venus- Bumi-    

 Mars-Yupiter-Saturnus-    

 Uranus-Neptunus.

4.  Musim semi, musim gugur,    

 musim panas, musim dingin. 

Evaluasi Semester 2

A.  Pilihan Ganda

2.  c  

4.  d  

6.  d   

8. b  

10. d

12.  a

14.  b

16.  a

18. c  

20.  a

B.  Isian

2.  Isolator listrik

4.  Gerak

6.  Penghematan

8.  Dalam

10. Mars

12. buatan

14. Malam

C. Uraian

2. Konduktor listrik adalah benda 

yang dapat menghantarkan listrik, 

contohnya benda dari logam. 

4.  Agar tidak tersengat listrik ketika 

bekerja dengan peralatan listrik, 

sandal dari karet bersifat sebagai 

isolator listrik.

6. Lampu lalu lintas, baik yang 

berwarna merah, kuning, dan 

hijau akan menyala semuanya 

sehingga lampu lalu lintas 

yang dirangkai seri tidak dapat 

berfungsi untuk mengatur jalannya 

kendaraan akibatnya menimbulkan 

macet.

8. Karena jarak planet Neptunus 

sangat jauh dari matahari sehingga 

cahaya matahari yang diterima 

sedikit, berbeda dengan planet 

Merkurius yang paling dekat 

dengan matahari. Planet tersebut 

menerima banyak cahaya matahari 

sehingga suhu di planet tersebut 

panas sekali.

10. Penanggalan Tahun Masehi di-

dasarkan pada peredaran bumi 

mengelilingi matahari sedangkan 

tahun Hijriah didasarkan pada 

peredaran bulan mengelilingi 

bumi.

Evaluasi Akhir Tahun

A.  Pilihan Ganda

 2. b   28. c  

4. c   30. b

6. b    

8. c   

10.  b   

12.  c   

14.  d     

16.  a

18. c  

20. d

22. c 

24.  c

26. b
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B. Isian

 2. Pembuahan

4. 3

6. Papua 

8. Konduktor

10. Bunyi

12.  Matahari

14. Triton

C. Uraian

2. Penyerbukan adalah  bertemunya  

serbuk sari dan kepala putik. 

Adapun pembuahan adalah  berte-

munya sel sperma dan sel telur.

4. Cendrawasih bagian bulunya 

Adapun harimau Sumatra bagian 

kulitnya.

6. Tidak, karena ada logam yang tahan 

karat. Contohnya, aluminium.

8.  Karena akan tersengat aliran listrik. 

Benda logam termasuk konduktor 

listrik.

10. Merkurius-Venus-Bumi-Mars-

Yupiter-Saturnus-Uranus-

Neptunus.


