PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS/UAS) GENAP
SEKOLAH DASAR (SD/MI)

Mata Pelajaran/Tema : TEMA 3
Kelas
: 3 (TIGA)
No Absen

Nama Siswa

Hari/Tanggal
Waktu
Nilai

Paraf Guru

:
: Jam Ke

Paraf Orang Tua

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C di depan jawaban yang paling benar !

1. Edo dan Udin sedang bermain galasin di halaman rumah. Setelah adzan berkumandang Udin
berpamitan dan Edo yang beragama Kristen mengizinkannya. Hak Udin yang sesuai dengan
pengamalan sila ke I Pancasila adalah....
A. Dilaksanakan shalat
B. melanjutkan bermain
C. meninggalkan Edo
2. Bentuk pengamalan sila ke 1 Pancasila dalam keseharian adalah....
A. Edo senang bermain bersama teman
B. Rima memberi makan pengemis
C. Fahmi setiap hari sholat di mesjid
3. Hujan deras terus mengguyur kampung Siti sehingga banjir pun melanda perkampungannya,
apalagi tumpukan sampah menyumbat saluran sungai yang menyebabkan rumah-rumah
terendam banjir. Sikap yang sebaiknva Siti lakukan adalah....
A. marah-marah
B. menonton banjir
C. tetap memanjatkan do’a
4. Salah satu wujud rasa syukur kepada AIloh dalam menjaga Iingkungan adalah....
A. membuang bekas jajan ke tempat sampah
B. menghargai teman yang berbeda agama
C. piknik ke tempat-tempat wisata
5. Kapur harus merupakan benda padat. Jika kapur harus disimpan di dalam Lemari lamakelamaan akan mengecil dan habis. Udara di dalam lemari pun akan menjadi harum. Hal tersebut
terjadi karena.
A. kapur barus berubah menjadi gas
B. kapur barus berubah menjadi cair
C. kapur barus berubah menjadi uap
6. Air memiliki bentuk cair. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, botol dan kantong plastik maka
yang akan terjadi adalah....
A. bentuknya tetap karena wadahnya berbeda
B. bentuknya menempati semua ruang wadahnya
C. bentuknya tidak tetap sesuai tempat wadahnya

7 Air di dalam kantung plastik yang disimpan di lemari pendingin lama-kelamaan akan berubah
menjadi es. Es tidak akan tumpah meskipun plastiknya tersebut dibuka. Kata yang tepat untuk
menyebutkan perubahan tersebut adalah....
A. menguap
B. membeku
C. mendidih
8. Kondisi cuaca dapat berbeda-beda setiap harinya, terkadang hujan di pagi hari dan panas pada
siang hari. Hal yang tidak berpengaruh terhadap kondisi cuaca pada umumnya adalah.
A. kelembaban udara
B. kecepatan arah angin
C. keluasan wilayah
9. Perhatikan bilangan berikut !
17 – 3 =19 –
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas agar jumlahnya sama banyak adalah....
A. 5
B. 4
C. 3
10. Ayah membeli 25 botol sirup. Ibu membagikan sirup tersebut kepada tetangga sebanyak 12
botol. Setelah itu, ayah membeli lagi 8 botol sirup. Berapa botol sirup ayah dan ibu sekarang?
A. 31 botol
B.29 botol
C.21 botol
11. Perhatikan tabel berikut!
Hari Panen
Senin
Selasa
Rabu

Berat Ubi
55 Kg
76 Kg
68 Kg

Berdasarkan data tabel di atas, ubi paling banyak dipanen adalah hari....
A. Senin
B.Selasa
C.Rabu
12. Pada musim kemarau nelayan memperoleh banyak ikan. Ada 7 keranjang ikan. Setiap
keranjang berisi 10 ekor ikan. Ada berapa ekor ikan hasil tangkapan nelayan.
A. 7 x 10 = 70
B. 7 + 10 = 17
C. 10 – 7 = 3
13. Benda bekas dapat dijadikan alat musik ritmis yang dapat berfungsi untuk memainkan irama
lagu. Salah satu benda tersebut adalah....
A. kaleng
B. kardus
C. plastik

V

14. Apabila tanda
= dipukul lemah dan tanda
pukulan yang dilakukan untuk tanda-tanda adalah.

X
X

= dipukul kuat, maka

V

X

V

X

X

A. lemah — kuat — lemah — kuat — lemah — lemah
B. kuat — lemah — kuat — lemah — kuat — kuat
C. lemah — kuat — lemah — kuat — lemah — kuat
15.Rani menempelkan potongan-potongan gambar sehingga menjadi gambar baru. Kegiatan yang
Rani lakukan adalah....
A. mewarnai gambar
B. melukis pemandangan
C. membuat gambar montase
16. Bahan - bahan yang kita butuhkan untuk membuat gambar montase adalah....
A. lem dan potongan gambar
B. kertas lipat dan spidol
C. lem dan biji-bijian
17. Permainan bola tangan dilakukan dengan cara. ..bola
A. melempar
B.menendang
C.menggelindingkan
18. Permainan yang memerlukan tendangan kaki adalah....
A. bola kasti
B. sepak bola
C. basket
19. Bila kita cukup tidur, maka tubuh terasa....
A. lelah
B. sakit
C. segar
20. Kegiatan yang dapat kita lakukan diwaktu luang adalah....
A. bermain
B. belajar
C. basket
II. Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat!
21. Di Indonesia, kita berhak merayakan hari besar keagamaan. Made merayakan hari raya nyepi.
Made merayakan hari besamya bersama keluarganya. Made adaah seorang pemeluk agama.......
22. Usaha menjaga lingkungan dan pemanasan global merupakan tanggung jawab kita bersama.
Asap pabrik jika dibuang langsung ke udara dapat mengakibatkan pencemaran. Oleh karena itu
asap pabrik tersebut terlebih dahulu harus....

23. lndonesia termasuk negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim. . .dan muslim...
24. Nafisah menaruh potongan mentega di sendok, kemudian sendok dipanaskan. Hasilnya,
potongan mentega menjadi.......
25. Perhatikan bilangan berikut!
25 + 20 =35 +.......
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas agar mempunyai jumlah bilangan yang sama
adalah..
27. Perhatikan grafik batang yang menunjukkan banyaknya siswa MAN 2 Garut selama kurun
waktu 5 tahun pelajaran!
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Jumlah siswa MAN 2 Garut terbanyak ada pada tahun..........sebanyak
27. Botol yang dipukul berulang-ulang akan menghasilkan musik yang tidak bernada. Botol
termasuk jenis alat musik.......
28. Gambar montase adalah gambar yang dibuat dari potongan-potongan.......
29. Sebelum melakukan senam, detak jantung Edo dalam keadaan normal. Setelah senam detak
jantung menjadi cepat. Supaya detak jantung Edo normal kembali, maka Edo harus.......
30. Waktu luang dapat diisi dengan berbagai kegiatan, baik yang menyehatkan ataupun yang
menyenangkan. Salah satu kegiatan tersebut adalah.......
III. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas !
31. Perhatikan lambang sila pertama Pancasila berikut! Jelaskan menurut pendapatmu makna
simbol sila tersebut!
32. Perubahan iklim akan berdampak pada lingkungan kita, salah satunya terjadinya pemanasan
global. Menurut pendapat mu apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global
33. Paman datang dari desa membawa buah tangan berupa 7 kantong buah jeruk. Tiap
kantongnya berisi 8 buah jeruk. Buah-buahan jeruk tersebut akan dibagikan kepada 4 orang
keponakannya. Berapa buah jeruk yang dapat diterima masing-masing keponakannya agar terbagi
sama rata

34. Kegiatan menyusun potongan gambar pada kertas agar montase yang dihasilkan sesuai dengan
tema yang diinginkan, maka kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebaik
mungkin. Sebutkan tiga bahan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut!
35. Setiap hari kita bergerak. Ini berarti tubuh kita mengeluarkan energi yang besar. Tuliskan
pendapatmu tentang pentingnya istirahat bagi kesehatan!
----selamat belajar-----

