
 
ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER I SD/ MI 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Nama Lengkap :  .................................................... Hari / Tgl :              ,                 2015 
Tema : 2 (Bermain di Lingkunganku) 
Kelas  : 2( dua )  
 
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. Andi orang Batak dan Joko orang jawa, keduanya mempunyai perbedaan… 

a. Suku 

b. Negara 

c. Warna kulit 

2. Manfaat hdup rukun dimasyarakat adalah… 

a. Saling memusuhi 

b. Saling tolong menolong 

c. tidak aman 

3. Contoh belajar kelompok yang baik adalah, kecuali… 

a. Belajar bersama 

b. Bertanya kepada teman yang lebih pintar 

c. Mencontek teman yang pintar 

4. Pada saat bermain bersama teman, kita harus… 

a. jujur 

b. Curang 

c. Mau menang sendiri 

5. Cara yang baik saat teman terjatuh saat bermain adalah… 

a. Membiarkan  

b. Mentertawainya 

c. Membantunya ke UKS 
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6. Kita harus saling ………..……….. kepada teman 

7. Akibat saling bermusuhan antar teman maka akibatnya adalah… 

8. Apa akibat jika kita tidak menaati peraturan kelas..… 

Soal bahasa Indonesia 
Pilihan Ganda  

1. Pada saat membaca pusi harus memperhatikan… 

a. lafal 

b. teman 

c. teks 

2. Permainan yang dilakukan di luar ruangan contohnya adalah… 

a. Sepak bola 

b. Main komputer 

c. Bermain congklak 

3. Kalimat yang merupakan kalimat Tanya biasanya menggunakan simbol… 

a. ! 

b. ? 



c. & 

4. Kalimat berikut yang merupakan kalimat perintah adalah… 

a. Apakah teman kamu sudah makan pagi ini? 

b. Ayo berangkat ke sekolah ! 

c. Kamu sudah sholat. 

5. Penulisan huruf kapital yang tepat adalah… 

a. Aku pergi ke Bandung kemarin  

b. aku pergi ke bandung kemarin 

c. aku pergi ke Bandung kemarin  
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6. Saat bertamasya barang yang biasa dibawa oleh kita adalah… 

7. Buatlah kalimat perintah… 

8. Gantilah kalimat berikut menggunakan huruf capital 

Pak budi sedang pergi ke pasarbaru 

Soal Matematika 
Pilihan Ganda  

1. 45 + ……….. = 50 . Bilangan yang tepat untuk mengisi titik tersebut adalah 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

2. 27 + 13 = …………… + 25. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik tersebut adalah 

a. 13 

b. 15 

c. 20 

3. 300 – 150 = ……….. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik tersebut adalah 

a. 250 

b. 200 

c. 150 

4. 15 x 3 = …. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik tersebut adalah 

a. 45 

b. 19 

c. 305 

5. Bentuk perkalian dari penjumlahan 3+3+3+3 adalah 

a. 3x4 

b. 3x5 

c. 5x3 
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6. Perkalian 16 x 5 = ……x 16 

7. 7 x …… = 49 

8. 18 = 2 x … x ….. 

 

 

 



 

*Tentang Ane 

Fajar Suharmanto , lahir di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Kini tinggal di Jatikramat 2 

Kota bekasi. Pernah sekolah di SDN Jatikramat 1,  SMP di 272 lubang buaya, SMA N di 67 

halim, kuliah S1 di FKIP UNS jurusan Pendidikan Teknik Pembangunan dan kini 

melanjutkan studi S2 di STIMIK Eresha School of IT dan S2 di Univ Negeri Jakarta program 

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Sekarang mengabdikan ilmunya sebagai guru di SDN 

JM 8 Bekasi. Buku yang telah ditulis antara lain :  Internet untuk pemula, High Quality 
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