Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

KELAS 2

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (SBdP) Tulislah bahan alam
yang dapat digunakan untuk membuat
hiasan seperti pada gambar di samping.
_______________________________________________________
2. (Mat) Tentukan jumlah dan selisih dari dua bilangan berikut.
a. 173 dan 121 

Jumlah:

Selisih:

b. 401 dan 155 

Jumlah:

Selisih:

c. 555 dan 222 

Jumlah:

Selisih:

Pembelajaran 2
3. (B. Ind) Ayah mendapat giliran ronda malam ini.
Namun, ayah tidak bisa ikut ronda karena sakit.
Buatlah kalimat penolakan yang dapat diucapkan ayah.
______________________________________________________
______________________________________________________
4. (PPKn) Tulislah 1 pada pengamalan sila pertama Pancasila.
Tulislah 2 pada pengamalan sila kedua Pancasila.
Pak Arif mempersilakan Pak Anton untuk beribadah.
Warga RT 01 menggalang dana untuk membantu korban banjir.
Bu Mirna menolong tetangganya yang terkena musibah.
Fitri berteman baik dengan Maria walaupun berbeda agama.

Pembelajaran 4
5. (Mat) Kerjakan soal-soal berikut.
a. Banyak gelas minuman di toko mula-mula ada 293 gelas.
Hari ini, terjual sebanyak 116 gelas minuman.
Setelah itu, datang persediaan sebanyak 325 gelas.
Berapakah banyak gelas minuman sekarang?

b. Komang mempunyai 210 butir biji-bijian.
Fitri memberikan 125 butir lagi pada Komang.
Biji-bijian tersebut lalu dipakai sebanyak 248 butir.
Berapa sisa biji-bijian Komang sekarang?

Pembelajaran 5
6. (B. Ind) Amatilah gambar berikut.

a. Tulislah kalimat penolakan pada percakapan di atas.
____________________________________________________
b. Buatlah sebuah kalimat penolakan lain untuk percakapan di atas.
____________________________________________________
____________________________________________________

Pembelajaran 6
7. (PPKn) Tulislah B untuk sikap yang sesuai sila keempat Pancasila.
Tulislah S untuk sikap yang tidak sesuai sila keempat Pancasila.
a.
b.
c.
d.
e.

Kegiatan
Menghargai pendapat orang saat bermusyawarah.
Hanya menerima pendapat warga yang sesuku.
Melakukan musyawarah pelaksanaan kerja bakti.
Menolak pendapat orang lain saat rapat warga.
Memberikan pendapat saat berdiskusi.

8. (Mat) Buatlah soal cerita dengan kalimat matematika berikut.
Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu.
500 – 135 + 202

Lingkarilah jawaban yang benar.
9. (B. Ind) Kalimat berikut yang termasuk penolakan adalah . . .
a. Ayo, bekerja bakti membersihkan selokan!
b. Jagalah kerukunan di rumah!
c. Maaf, saya tidak bisa hadir dalam rapat warga.
10. (Mat) Hasil operasi hitung berikut yang benar adalah . . . .
a. 112 + 114 – 108 = 181
b. 253 + 175 – 200 = 238
c. 235 + 265 – 180 = 320
11. (PPKn) Pak RT mengajak warga menyumbang
untuk korban banjir di Desa Wangi.
Kegiatan tersebut sesuai dengan
bunyi sila Pancasila, yaitu . . . .
a. Persatuan Indonesia
b. Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Kemanusiaan yang adil dan beradab

B/S

Isilah dengan jawaban yang benar.
12. (B. Ind) Tuliskan percakapan singkat yang memuat
kalimat penolakan.

13. (SBdP) Perhatikan gambar berikut.
Mosaik pada gambar di samping
dibuat menggunakan ____________

14. (Mat) Buatlah soal cerita dengan penyelesaian 150 + 125 – 175.
____________________________________________________
____________________________________________________
15. (PPKn) Contoh perilaku di masyarakat yang sesuai
sila ketiga Pancasila adalah _____________________________
____________________________________________________
Catatan Guru:

