
 
ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER I SD/ MI 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Nama Lengkap :  .................................................... Hari / Tgl :              ,                 2015 
Tema : 1 (Indahnya Kebersamaan) 
Kelas  : 4 ( Empat )  
 
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. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan Pancasila sila ke… 

a. satu     c. tiga  

b. dua      d. empat 

2. Sikap kita dalam menghadapi perbedaan yang ada di Indonesia sebaiknya… 

a. saling mengejek    c. saling mematikan 

b. saling cemooh    d. saling menghargai 

3. Pentingnya persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh peribahasa… 

a. Bagaikan air di daunt alas   c. Ada udang dibalik batu 

b. Tak ada gading yang tak retak  d. Bersatu kita teguhb bercerai kita runtuh 

4. Bangsa Indonesia harus …..agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat. 

a. terpecah-belah    c. sombong dengan daerah asalnya 

b. peduli     d. bersatu 

5. Kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan… 

a. pribadi     c. negara 

b. masyarakat     . warga 

6. Sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama dan saling membantu untuk mencapai 

tujuan disebut… 

a. interaksi sosial    c. kerja sama 

b. komunikasi     d. berdiskusi 

7. Jika melihat teman sedang mengalami masalah, maka sikap kita sebaiknya… 

a. mengacuhkan    c. membantu 

b. mengejek     d. menertawakan 

Isian singkat 

8. Ketika memberi bantuan kepada orang lain harus dengan rasa…. 

9. Apabila kita bersatu pekerjaan yang berat akan terasa…. 

Essai 

10. Apa manfaat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? 

 

 

 

 

Soal Bahasa Indonesia 

Pilihan Ganda  



1. Kata baku dari kata aktip adalah …. 

a.  aktib     c. aktife 

b. aktif      d. active 

2. Gambar di samping ini adalah rumah adat dari ….  

a. Sumatra Barat    c. Jawa Barat 

b. Jawa Tengah    d. Papua       

3. Untuk menanyakan sebab, kita gunakan kata tanya …. 

a. mengapa     c. siapa 

b. bagaimana     d. kapan 

4. Benda kenangan dari suatu daerah biasa kita sebut ddengan …. 

a. cenderamata    c. oleh-oleh  

b. bingkisan     d. kado 

5. Penyajian bacaan dalam bentuk singkat disebut …. 

a. ringkasan     c. tulisan 

b. wawancara     d. berita 

6. Berikut ini yang merupakan contoh kata baku adalah …. 

a. analisa     c. aktip 

b. Nopember     d. risiko 

7. Berikut yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah …. 

a. pertanyaan tidak berkaitan dengan tema 

b. berbicara dengan tidak sopan 

c. pertanyaan tidak boleh berbelit-belit 

d. tidak perlu mengucapkan salam 

Isian singkat 

8. Kata tanya siapa digunakan ketika kita menanyakan …. 

9. Kata baku dari kata nggak  adalah …. 

Essai 

10. Tuliskan (3) tiga kata tidak baku yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari! 

Soal Matematika 

Pilihan Ganda  

1. Sudut  yang besarnya 90o disebut sudut .... 

a. lancip     c. siku-siku 

b. tumpul     d. sembarang 

2. Ketika Haidar bermain, dia membuat sebuah gambar sebuah atap rumah. Salah satu 

sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Sudut tersebut termasuk sudut .... 

a. lancip     c. siku-siku 

b. tumpul     d. sembarang 

3. Gambar di bawah ini yang merupakan pengubinan adalah .... 

a.     b.     c.     d. 

 

 

 

 

4. Pembulatan bilangan 245 ke ratusan terdekat adalah.... 



a. 100      c. 200 

b. 300      d. 400 

5. Pembulatan bilangan 1567 ke ribuan terdekat adalah.... 

a. 1000     c. 1500 

b. 2000     d. 2500 

6. Hasil dari 276 + 425 kira – kira .... 

a. 500      c. 600 

b. 700      d. 800 

7. Hari ini Qonita membelanjakan uangnya Rp 1.250,00 untuk membeli permen, Rp 3.750,00 

untuk menabung dan Rp 2.500,00 untuk infaq jum’at.  Jumlah uang Qonita yang digunakan 

hari ini kira-kira .... 

a. Rp 6.000,00     c. Rp 7.000,00 

b. Rp 8.000,00     d. Rp 9.000,00 

Isian singkat 

8.                                       Jenis sudut  pada gambar di samping adalah sudut .... 

 

9. 57 – 34 kira – kira .... 

Essai 

10. Daftar harga makanan di Kantin Sekolah adalah sebagai berikut : 

N0 Jenis Makanan Harga 

1. Siomay Rp2.500,00 

2. Burger Rp4.500,00 

3. Sate Padang Rp5. 000,00 

Bima, Nanda dan Yunda masing – masing membeli satu porsi siomay, burger dan sate padang. 

Mereka mempunyai uang Rp 50.000,00. Berapa kira-kira kembalian uang mereka? 

Soal IPA 
Pilihan Ganda  

1. Bunyi tidak dapat merambat melalui …. 

a. udara      c. air 

b. benda padat     d. ruang hampa udara 

2. Bunyi bel di sekolah dapat terdengar sampai telinga kita karena merambat melalui … 

a. benda padat      c. benda cair 

b. udara      d. hampa udara 

3. Manakah di bawah ini yang termasuk telinga bagian dalam …. 

a. gendang telinga     c. saluran eustachius 

b. daun telinga      d. rumah siput 

4. Tulang martil, tulang landasan dan tulang sanggurdi merupakan tiga tulang pendengaran 

yang terdapat pada …. 

a. telinga bagian dalam     c. telinga bagian luar 

b. telinga bagian tengah    d. telinga bagian samping 

5. Semakin besar frekuensi bunyi, maka semakin      …               bunyi yang dihasilkan. 



a. tinggi      c. rendah 

b. besar      d. kecil 

6. Tinggi- rendah bunyi ditentukan oleh jumlah getaran per detik atau yang disebut dengan …. 

a. frekuensi      c. gaung 

b. gema      d. ultrasonik 

7. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut …. 

a. frekuensi      c. gaung 

b. gema      d. ultrasonic 

 

Isian singkat 

8. Bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz disebut…. 

9. Bagian telinga yang berupa selaput tipis yang dapat sobek adalah …. 

Essai 

10. Perhatikan percobaan berikut ini!  

a. Percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi  

dapat merambat melalui? 

b. Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam  

percobaan tersebut? 

      

Soal IPS 
Pilihan Ganda  

1. Tari Serimpi disamping berasal dari daerah …. 

a.  Jawa Tengah   c. Sumatra Barat 

b.  Jogjakarta     d. Sumatra Utara 

2. Berikut ini adalah permainan tradisional, kecuali …. 

a. gobak sodor     c. congklak 

b. playstation      d. bentengan 

3. 3. Tari kecak berasal dari …. 

a. Jawa Barat     c. Papua 

b.  Bali      d. Sumatra Utara 

4. Orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan disebut …. 

a. petani     c. peternak 

b. perajin     d. pegawai 

5. Kain batik banyak kita jumpai di kota …. 

a. Jakarta     c. Surabaya 

b. Bandung     d. Yogyakarta 

6. Kerajaan islam pertama di pulau jawa adalah …. 

a. samudra Pasai    c. sriwijaya 

b. pajajaran     d. demak 

7. Alat bantu manusia pra aksara terbuat dari …. 

a. batu      c. plastik 

b. besi       d. baja  

Isian singkat 

8. Rumah gadang merupakan rumah adat suku….  

9. Kerajaan Demak didirikan oleh .... 

 



Essai 

10. Tuliskan 3 (tiga) bahasa daerah yang kamu ketahui! 
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