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UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CISURUPAN  
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ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL KURIKULUM 2013  

TAHUN PELAJARAN 2014-2015 

 

Kelas/ Semester  : 4 / 2      Nama : ...................................... 

Tema   : 2. Selalu Berhemat Energi   Nomor : ................................... 

Hari / Tanggal  : Selasa, 7 Oktober 2014 

 

Bacalah teks berikut ini ! 

Kisah Ali Si Biji Energi 

Aku Ali Si Biji Energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas 

di peternakanku. Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya 

matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. 

Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan 

butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun 

yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya 

kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan 

berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian 

dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. 

 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Apa judul bacaan di atas ? 

2. Apa yang dilakukan Aku di Peternakan ? 

3. Apa yang membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi ? 

4. Di manakah tanaman-tanamanku menyimpan energi ? 

5. Untuk apakah energi itu ? 

II. Mari memilih jawaban yang paling tepat ! 

1. Operasi hitung berikut yang hasilnya sama dengan 21 x 10 : 3 adalah.... 

a. 140 + 16  x 2    c.  ( 120 + 130 ) : 5 

b. 125 x 2 – 180.    d.  13 x 10 – 20 x 5 

 

2. Faktor persekutuan terbesar ( FPB ) dari 15dan 24 adalah.... 

a. 2         b. 3.   c. 5   d. 7 

3. KPK dari 50 dan 60 adalah.... 

a. 300  b. 250   c. 120   d. 100 

4. Hak dan kewajiban sebaiknya dilakukan secara.... 

a. Semena-semena  b. Setengah hati c. Hak didahulukan d. Seimbang 

5. Sikap berikut ini yang tidak diperlukan untuk menjaga kerukunan antaranggota kelompok 

yaitu.... 

a. Saling menghormati   c. Egois 

b. Toleransi     d. Saling pengertian 

6. Untuk membuat mobil atau perahu mainan, dapat dimanfaatkan bahan alam yaitu.... 

a. Kulit jeruk     c. Batang singkong 

b. Daun pisang    d. Getah pohon mangga 

7. Agar menghasilkan kualitas suara yang lebih bagus, sikap tubuh saat bernyanyi sebaiknya.... 

a. Tegang     c. Kaku 

b. Santai     d. Membungkuk 
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8. Semua ciptaan Tuhan di muka bumi yang dapat dilihat secara alamiah disebut.... 

a. Kenampakan alam     c.  Pemandangan 

b. Kenampakan buatan    d.  Lahan 

 

9. Contoh kenampakan buatan yaitu.... 

a. Gunung       c.  Sungai 

b. Lahan pertanian     d.  Pantai 

 

10. Contoh alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak yaitu.... 

a. Lampu neon     c.  Kipas angin 

b. Oven      d.  Pemanas nasi 

11. Perilaku hemat energi agar menciptakan suasana yang sejuk yaitu.... 

a. Menutup seluruh ventilasi udara 

b. Menyalakan AC 

c. Menyalakan kipas angin 

d. Memperbanyak tanaman dirumah 

12. Salah satu menghemat penggunaan air adalah.... 

a. Membuang-buang air saat mencuci mobil 

b. Membuka keran air secara berlebihan 

c. Mandi menggunakan gayung di bak mandi 

d. Tidak membiarkan keran air hidup selama mencuci tangan 

13. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat cahaya yaitu.... 

a. Cahaya merambat lurus 

b. Cahaya tidak dapat dipantulkan 

c. Cahaya dapat dibiaskan 

d. Cahaya menembus benda bening 

14. Saat berbicara dengan teman sebaiknya.... 

a. Berteriak-teriak  

b. Santun  

c. Marah-marah 

d. Menguasai pembicaraan 

15. Pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan agar menjadi ringan 

disebut.... 

a. Kerja sosial 

b. Kerja keras 

c. Kerja sama 

d. Tololng-menolong 

 

III. Isilah titik-titik berikut dengan baik dan benar ! 

1. 175 + 20 x 8 – 185 = p.    Nilai p yang tepat adalah.... 

2. Faktor persekutuan dari 24 dan 36 yang merupakan bilangan prima adalah ... dan .... 

3. Segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang disebut.... 

4. Mematikan lampu saat siang hari merupakan salah satu contoh perilaku hemat.... 

5. Kita berjanji kepada teman, sebaiknya kita tidak lupa untuk.... 
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