
1ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER I SD/ MI 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Nama Lengkap :  .................................................... Hari / Tgl :              ,                 2015 
Tema : 1 (Diriku) 
Kelas  : 1 (Satu)  
 

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

tepat! 

Soal Pendidikan Kewarganegaraan 

Pilihan ganda 

1. Budi tidak menaati tata tertib, ia mendapat ... dari guru 

a. hukuman 

b. hadiah 

c. uang 

2. Sebelum keluar rumah harus ... . 

a. pergi diam-diam 

b. mengendap-endap 

c. berpamitan kepada ayah dan ibu 

3. Sebelum masuk rumah terlebih dulu ... . 

a. mencuci tangan 

b. mengucap salam 

c. mengetuk jendela 

4. Tata tertib sekolah dilaksanakan oleh … . 

a. semua warga sekolah 

b. kepala sekolah 

c. semua murid 

5. Contoh tertib di kelas adalah ... . 

a. bertanya dengan tertib 

b. menyontek dengan tertib 

c. bicara dengan teman 

 

Isian singkat 

6. Jika mencuri maka kita akan mendapat…. 

7. Jika temanmu sedang sakit maka yang harus kita lakukan adalah… 

8. Jika kita melihat teman kita terjatuh, maka yang harus kita lakukan adalah… 

 

Soal Bahasa Indonesia 

Pilihan ganda 

1. Pada saat memperkenalkan diri yang baik dengan cara… 

a. berjabat tangan 

b. tidak tersenyum 

c. cemberut 



2. Sikap yang baik saat teman datang adalah … 

a. tersenyum 

b. marah 

c. menangis 

3. Urutan huruf di mulai dari … 

a. C  b. B  c. A   

4. Bentuknya lonjong warnanya kuning tidak berbiji, adalah ciri dari buah …. 

a. mangga 

b. pisang 

c. rambutan 

5. Berikut ini adalah gambar: 

a. hidung 

b. mata 

c. Kaki 

 

Isian singkat 

6. Salah satu huruf vokal yaitu …. 

7. Bagian tubuh kita yang digunakan untuk melihat adalah…. 

8. Manfaat belajar adalah…. 

 

Soal Matematika 

Pilihan ganda 

1. Manakah benda yang paling banyak… 

a.                                 b.    c.  

 

 

2. Manakah benda dibawah ini yang paling sedikit … 

a.     b.     c.  

 

 

3. Manakah gambar dibawah ini ber bentuk segitiga…  

a.     b.     c.    

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-6VWkM5EVbts/UObZWzupodI/AAAAAAAAANM/jnzCDwujYVQ/s1600/pisang.JPG


 

4. Berapakah jumlah benda dibawah ini …. 

a. satu 

b. dua 

c. tiga 

 

5. Berapa banyak jari digambar ini: 

a. empat 

b. lima 

c. enam 

 

 

Isian singkat 

6. Contoh benda yang berbentuk lingkaran adalah …. 

7. Jumlah jari pada kedua tangan ada …. 

8. Berbentuk apa pintu rumah kita …. 

 

*Tentang Ane 
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