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ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL KURIKULUM 2013  

TAHUN PELAJARAN 2014-2015 

Kelas/ Semester  : V/ 1      Nama : ............................ 

Tema   : 1. Benda-benda di Lingkungan Sekitar Nomor : ........................... 

Hari/Tanggal  : Senin, 6 Oktober 2014  

 

Bacalah soal-soal di bawah ini dengan seksama kemudian jawablah sesuai petunjuk! 

Bahasa Indonesia (KD. 3.1 KD. 3.4) 

1. Data yang dikutip wikipedia.org menyebutkan bahwa suhu rata-rata pada permukaan 

Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. 

Penelitian yang telah dilakukan para ahli ini menunjukkan bahwa ternyata makin 

panasnya planet bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh 

aktivitas manusia. Sebagian besar gas rumah kaca dihasilkan oleh kegiatan peternakan, 

pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, 

peternakan, serta pembangkit tenaga listrik.  

Informasi apa saja yang dapat diketahui dari bacaan di atas! ...................................... 

............................................................................................................................................... 

 

2. Pestisida selain bermanfaat untuk meningkatkan hasil pertanian, juga menghasilkan 

dampak negatif terhadap lingkungan dan berdampak buruk baik bagi kesehatan manusia. 

Pestisida dapat menjangkau dan mengkontaminasi lahan dan perairan ketika disemprot, 

dibiarkan mengalir dari permukaan ladang, atau dibiarkan menguap dari lokasi produksi 

dan penyimpanan. Penggunaan pestisida berlebih justru akan menjadikan hama dan gulma 

resistan terhadap pestisida. 

Sebutkan tiga dampak buruk pestisida sesuai teks tersebut! 

................................................................................................................ 

3. Penggunaan gas CFC (Chlorofluorocarbon) cukup berbahaya bagi lingkungan. Bahaya 

yang ditimbulkan apabila gas tersebut lepas ke atmosfir adalah rusaknya lapisan ojon. 

Kerusakan yang semakin besar dapat menimbulkan terjadinya lobang ojon. 

Pada bacaan di atas, Coba temukan kosakata tidak baku dan tulislah kosakata 

bakunya! 

No Kosakata Tidak Baku Kosakata Baku 

a.   

b.   

c.   

 

4. Bacalah Pantun berikut ini! 

Air mengalir dari hilir 

Melalui sungai terus ke laut 

Sering juga menyebabkan banjir 

Kalau got dan selokannya masih semrawut 

Pada pantun di atas, tulislah larik yang termasuk sampiran, dan larik yang termasuk isi ! 

Sampiran  : .................................................. .................................................. 

             .................................................. .................................................. 

        Isi  : .................................................. .................................................. 

     .................................................. .................................................. 

  Pantun di atas, berpola : ................................ 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hama
http://id.wikipedia.org/wiki/Gulma
https://efullama.wordpress.com/kurikulum-2013-efullamahp/kisi-kisi-dan-soal-uts-kurikulum-2013-by-efullama/
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5. Pantun dan Syair sama-sama termasuk puisi lama. Namun Pantun dan Syair ada 

perbedaan. Seperti tampak pada larik-larik berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan perbedaan utama Pantun dan Syair! ................. 

 

Matematika (KD.3.2) 

6. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan sebagian dari sekumpulan benda. Tulislah 

dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran pada pernyataan berikut ini. 

Radel membawa 5 buah jeruk. 5 buah jeruk tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian 

untuk Radel dan temannya. Satu bagian lagi untuk adiknya. 

Berapa bagian Radel mendapatkan jeruk?  

 

7. Berapa hasil perkalian pecahan dari    
 

 
 
 

 
 =………… 

 

8. Berapa hasil perkalian dari bilangan decimal di samping  ini 2,3 x 2,5 = …  
 

9.                                        
 

  
 =………….. % 

10.  Aldi mempunyai ¾ kg daging kurban daging tersebut akan dibagi kepada beberapa 

teman-temannya. Jika setiap orang mendapat ¼ kg daging, ada berapa orang teman Aldy 

yang mendapatkan daging kurban tersebut? 

 

11. Yuli mempunyai Terigu sebanyak 3,2 kg. lalu membeli Terigu lagi sebanyak 4,5 kg. 

Terigu tersebut dipergunakan untuk membuat roti sebanyak  
 

 
, maka sisa berapakah 

Terigu Yuli!  

 

 

 

PPKn (KD.3.6) 

12. Sebagai mahkluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia 

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba sebutkan kebutuhan 

sehari-harimu yang memerlukan bantuan atau campur tangan orang lain!  

 

 

13. Sebutkan dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi! 

 

 

14. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa 

hidup seenaknya. Segala perilaku harus bisa dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. 

Berikan 2 contoh perilaku manusia yang menunjukkan sikap bertanggung jawab dan 2 

perilaku yang tidak bertanggung jawab! 

 

 

Pantun 

Hati senang senyum ceria  

Berdendang bernyanyi sepanjang 

hari Indonesia bumi yang kaya  

Melimpah ruah hasil alam negeri 

Syair 

Indonesia akan tetap jaya  

Karena kerukunan selalu terjaga  

Dengan Pancasila pemersatu bangsa  

Aku bangga mejadi anak Indonesia 

 

https://efullama.wordpress.com/kurikulum-2013-efullamahp/kisi-kisi-dan-soal-uts-kurikulum-2013-by-efullama/
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SBdP (KD.3.4, KD 3.1)  

15.  

 

 
 
 

Membuat topeng bentuk dan raut muka harus sesuai dengan karakter. Sebutkan 

beberapa karakter wajah!    

 
 

16.             

          Perhatikan gambar Ilustrasi di samping ini!                                                                                  

       Tulislah maksud gambar ilustrasi tersebut! 

 
 
 
 
 
IPS (KD.3.1, KD 3.4) 

 
17. Sebutkan 3 jenis kebutuhan manusia berikut contoh-contohnya! 

 
18. Hampir di setiap daerah terjadi perubahan yang sangat besar yang menggangu 

keseimbangan alam, seperti daerah pesawahan yang dijadikan pabrik, hutan yang 

dijadikan daerah pertambangan. Sebutkan contoh perubahan perilaku manusia yang 

disebabkan oleh terganggunya keseimbangan alam! 

 
19. Jelaskan perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu seperti gambar di bawah 

ini! 

  

 

 

 

 

 

 

20.                                       

                                   Sebutkan akibat dari eksploitasi ikan menggunakan racun/bom! 

 

 

 

IPA (KD. 3.4) 

21.  Sebutkan contoh-contoh perubahan wujud. 

a) Penguapan, contohnya: .......................................................... 

b) Penyubliman, contohnya: ...................................................... 

c) Pengembunan, contohnya: ....................................................\ 

  

 

https://efullama.wordpress.com/kurikulum-2013-efullamahp/kisi-kisi-dan-soal-uts-kurikulum-2013-by-efullama/
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22. Berilah contoh peristiwa perubahan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula! 

 

23. Sebutkan dua cara manusia melestarikan alam! 

 

24. Banjir merupakan peristiwa yang mengerikan. Sebutkan beberapa alasan terjadinya 

banjir akibat dari perilaku manusia yang tidak baik! 

 

25.  “Air dimasukkan ke dalam gelas menempati bentuk seperti, air dimasukkan ke dalam 

teko menempati bentuk seperti teko”  

Sifat apa yang dimiliki oleh air? 

 

PJOK (KD 3.1, KD. 3.8, KD 3.2) 

26.  Anak-anak kelas V sedang bermain basket di lapangan, permainan ini merupakan 

permainan bola besar. Peralatan apa saja yang digunakan dalam permainan tersebut? 
 
  

27. Teknik apa yang dilakukan pada bola besar seperti tampak pada gambar di bawah ini! 

 

 

 

. 

28. Sebelum renang kita harus melakukan gerakan dulu. Hal ini bermanfaat bagi tubuh dalam 

kondisi siap melakukan aktivitas fisik. Gerakan tersebut dinamakan gerakan ...... 

 

29. Perhatikan gambar disamping! 

Gambar disamping tersebut termasuk permainan bola 

kecil.  Apa nama permainan tersebut?........ 

Supaya kamu memahami permainan tersebut, coba 

sebutkan teknik-teknik dasar pada permainan itu!........... 

 

 

30.                                                 Edo dan Beni sedang berlatih permainan bola kecil,  

                                                seperti tampak pada gambar di samping.  

Teknik apa yang dilakukan Edo dan Beni?  

Coba jelaskan cara melakukan teknik tersebut! 

 

 

 

--- Selamat  Mengerjakan--- 

 

https://efullama.wordpress.com/kurikulum-2013-efullamahp/kisi-kisi-dan-soal-uts-kurikulum-2013-by-efullama/

