
 
ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER I SD/ MI 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Nama Lengkap :  .....................................................  Hari / Tgl:   ,         2015 
Tema :  1 ( Benda-benda diLingkungan Sekitar)  
Kelas :  5   
 
Soal Pendidikan Kewarganegaraan 
Pilihan Ganda  

1. Rumah , pakaian dan makanan termasuk kebutuhan…. 
a. Sekunder     c. Tersier 
b. Primer      d. Rohani 

2. Peralatan elektronik seperti HP, Ac dan mobil mewah adalah kebutuhan ... 
a. Primer     c. Sekunder 
b.  Sekarang     D. Tersier 

3. Contoh pekerjaan jasa , kecuali… . 
a. guru     c. montir 
b. pedagang     d. sopir 

4. Makanan primer asal papua adalah…  
a. singkong     c. telur 
b. Sagu     d. nasi 

5. Senjata tradisional yang berasal dari daerah Jawa baratadalah… 
a. Pahat     c. Kujang 
b. Mandau     d. Rencong 

Isian singkat 
6. Perturan hendaknya kita. . . 

7. Peraturan yang mengatur sebuah daerah disebut…. 

Essay 

8. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan : 

a. Produksi 

b. Distribusi 

c. Konsumsi 

Soal bahasa Indonesia 
Pilihan Ganda  

1. Berikut kosakata tidak baku dan baku yang benar kecualai: 

a. Apotik - Apotek  c. Nomer - Nomor 

b. Ijin - Izin   d. Antre – Antree 

2. Pantun termasuk........... 

a. Prosa lama  c.  Prosa Baru 

b. Puisi lama  d.  Puisi baru 

3. Jumlah baris satu bait Pantun adalah.......... 

a. 1 baris   c.  3 baris 

b. 2 baris   d.  4 baris 

4. Buah semangka dibelah dua 

Buah cempaka jatuh kesumur 
Barang siapa suka berdusta 
Akan celaka sepanjang umur 
Jenis pantun tersebut adalah................... 

a. Pantun jenaka  c.  Pantun teka-teki 



b. Pantun nasihat  d.  Pantun Agama 
5. Perbedaan antara pantun dan Syair adalah … 

a. Pantun memiliki isi, syair tidak memiliki isi   

b. satu bait pantun terdiri dari empat baris,syair terdiri dari delapan baris 

c. syair tidak memiliki sampiran, pantun memiliki sampiran 

d. pantun berisikan nasehat, syair tidak berisi nasehat 

Isian siangkat 

6. Kapankah digunakan kata tidak baku…. 

7. Orang yang mengatur jalannya drama disebut …. 

Essay 

8. Buatlah sebuah pantun nasehat ! 
 
Soal Matematika 
Pilihan Ganda  

1. Bentuk persen dari pecahan 
1

4
 

a. 14 %  b. 20 %  c. 25%  d. 50% 

2. 2,4 jika dijadikan pecahan biasa … 

a. 
12

5
   b. 

12

15
     c. 

13

25
   d. 

12

10
 

3. Hasil pembagian 
6

9
 𝑥 

36

18
 adalah … 

a. 
2

5
  b. 

1

3
     c. 

2

6
   d. 

1

5
 

4. Berapakah hasil dari 8,6 + 13,7 – 6,8 = … 

a. 1,57  b. 15,05 c. 15,5  d. 8,12 

5. Hasil perkalian dari 
25

100
 𝑥 

4

25
 adalah … 

a. 
12

25
  b. 

4

15
     c. 

21

65
   d. 

2

25
 

Isian singkat 

6. 
5

6
+  

1

5
= ⋯  

7. 0,8 𝑥 𝑛 = 400 𝑥 0,4          ; n = … 

Essay 

8. Sebuah jaket kulit sebelum discount adalah Rp 850.000,-. jaket kulit itu mendapat discount 
50 %. Maka berapa harga jaket kulit itu kini … 

Soal IPA 
Pilihan Ganda  

1. Proses perubahan uap gas langsung menjadi air disebut…. . . 

a. membeku               c. sublimasi 

b. menguap   d. mengembun 

2. Berikut ini sifat zat padat adalah . . . 

a. volume tetap          c. volume tidak tetap         

b. dapat bergerak bebas d. bentuk sesuai dengan wadahnya 

3. Peristiwa perubahan wujud benda yang dapat kembali kebentuk semula adalah. . . 

a. Kertas yang dibakar dan didinginkan 

b. Kain yang dipanaskan dan didinginkan 



c. Kayu yang dibakar dan didinginkan 

d. Karet yang dibakar dan didinginkan 

4. Agar logam tidak mudah mengalami perkaratan maka dilakukan… 

a. pengelasan b. Pembakaran  c. Pengecatan  d. Pemahatan  

5. Perputaran air secara terus menerus disebut.... 

a. Daur bumi  b. daur air  c. Daur alam  d. daur awan 

Isian singkat 

6. Subblimasi adalah peristiwa ...  

7. Kegiatan manusia yang dapat mengubah daur air adalah…. 

Essay 

8. Apakah yang dimaksud daur air, gambarkan siklusnya! 
 
Soal IPS 
Pilihan Ganda  

1. Lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga jenis , kecuali… 

a. Lingkungan alam  c. Lingkungan sosial budaya 

b. Lingkungan politik  d. Lingkungan ekonomi 

2. Pemanfaatan hutan bisa dilakukan dengan cara, kecuali… 

a. Membuat hutan lindung c. membuat hutan margasatwa 

b. Rebosiasi   d. pembalakan hutan liar 

3. Mobil dan motor yang makin canggih adalah perubahan teknologi bidang… 

a. Pertanian   c. otomotif 

b. pertambangan  d. komunikasi 

4. Berikut nilai-nilai positif perilaku masyarakat yang masih ada di Indonesia adalah …… 

a. Gotong royong  c. tidak mau kerja bakti 

b. Malas siskamling  d. korupsi 

5. Dampak terlalu sering bermain internet akan mengubah perilaku masyarakat antara lain, 

kecuali.... 

a. Mudah marah dan tersinggung c. Suka berbohong agar mendapatkan uang 

b. Rajin beribadah   d. Malas belajar  

Isian singkat 

6. Negara manakah yang paling lama menjajah Indonesia 
7. Sebutkan salah satu pendiri Tiga Serangkai … 

Essay 

8. Sebutkan penyebab terjadinya perang Diponegoro  
 
 

SBDP 

1. Teknik membantik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu…. 
a. Tulis dan cetak    c. cetak dan cukil 
b. Lukis dan sablon    d. tulis dan sablon 

2. Alat untuk memberi hiasan pada batik bernama…. 
a. lanting     c. canting 



b. tinta     d. bambu 
3. Batik yang terkenal berasal dari, kecuali... 

a. Solo     c. Cirebon 
b.  pekalongan    D. lampung 

4. Ragam hias dan ornament banyak ditemui pada kain… . 
a. sutra     c. kebaya 
b. batik     d. selendang 

5. Kesenian topeng paling terkenal ada didaerah …  
a. bandung     c. betawi 
b. Madura     d. banjar 

Isian singkat 

6. Tujuan property atau kostum tari adalah untuk. . . 
7. Dibawah ini adalah kesenian topeng berasal dari 

 
 
 
 
 
 
 
 
Essay 
 

8. Sebutkan 4 jenis kesenian yang berasal dari nusantara 
 


