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ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL KURIKULUM 2013  

TAHUN PELAJARAN 2014-2015 

Kelas/ Semester  : 2 / 1      Nama : ............................ 

Tema   : 2. Bermain di Lingkunganku  Nomor : ........................... 

Hari / Tanggal :  Selasa, 7 Oktober 2014 

 

Bacalah soal-soal di bawah ini kemudian ikuti petunjuk pengerjaannya! 

 

Menolong Ibu Berbelanja  

Ibu meminta Tiur pergi berbelanja ke warung.  

Ibu memberikan daftar belanjaan dan uang kepada Tiur.  

Beni ingin membantu Tiur.  

Kata Beni, ia ingin membantu menghitung uang kembalian.  

Tiur senang dibantu Beni.  

Menurutnya, Beni baik sekali.  

Ibu juga berkata Beni anak yang baik.  

Menurut Ibu, Tiur juga baik karena mau menolong Ibu berbelanja.  

Ibu mengucapkan terima kasih kepada Tiur dan Beni. 

 

1. Bagaimana perasaan Tiur saat diminta Ibu berbelanja ke warung? Mengapa?  

2. Mengapa Beni dan Tiur dikatakan bersifat baik? 

3. Menurutmu, apa sifat-sifat Tiur dan Beni yang ditunjukkan dalam bacaan di atas? 

4. Bagaimana cara-cara bermain sepak bola? 

5. Sebutkan tiga macam permainan yang biasa kamu lakukan bersama temanmu! 

 

6.                                                   Perhatikan gambar di samping ini.                       

                                                             Permainan apa yang sedang dilakukan beni bersama 

                                                             teman-temannya? 

 

 

7.  
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8.  35 + ..... = 78  

9.  
 

 

   5 tempat plastik dikali 2 bola per pelastik = ..... bola 
 

10. 4× 6 = …..+ ……+ …..+ ….. = ……. 
 

 
Kalimat pembagian untuk gambar di atas adalah  
....... : ....... = ....... 
 

11. Dikelasmu ada dua kelompok murid laki-laki dan perempuan. Coba 

kamu hitung berapa orang jumlah anak laki-laki? 
 

12. Setiap hari ayah badbidton, sedangkan ibu merawat tanaman di pot 

bunga. kegemaran ayah dan ibu adalah .......  
 

13. Agar tercipta kebersihan kelas siswa laki-laki maupun perempuan harus  

.............. dalam membersihkan kelas.  
 

14. Teman-teman sekelasku memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi kami 

semua tetap hidup ..... 
 

15. Bahan untuk membuat cingcau adalah ...... 
 

16. Biar adonan cincau cepat menjadi keras dan menjadi agar-agar, biasa di 

simpan di  ...... 
 

17. Biar adonan cincau cepat menjadi keras dan menjadi agar-agar, 
biasa di simpan di  ......  
 

18.                                        Gambar di samping menunjukkan  

permainan tradisional yang disebut............. 

 

 

19. Permainan tradisional yang digemari anak perempuan adalah ...... 

20.  Sikap duduk yang benar adalah dengan cara ...... 

 

--- Selamat Bekerja --- 
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