KELAS 3

Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (Mat) Lingkarilah hasil penjumlahan yang tepat.
a.

4.250 + 3.480

7.710

7.720

7.730

b.

5.328 + 2.635

7.936

7.963

7.969

c.

5.673 + 3.820

9.493

9.483

9.473

Pembelajaran 2
2. (B. Ind) Susunlah kosakata berikut menjadi kalimat utuh.
a. hidup – makhluk – mengalami – Semua – pertumbuhan
________________________________________________
b. Orang – merawat – tua – anak – kasih – dengan – sayang
________________________________________________
3. (PPKn) Amatilah gambar berikut.
Lingkarilah jawaban yang tepat.
Manfaat sikap bersatu pada
kegiatan di samping adalah . . . .
a. menyebabkan perselisihan
b. menjalin persahabatan yang
erat
c. menciptakan suasana belajar
yang tertib

Pembelajaran 3
4. (SBdP) Perhatikan gambar berikut.
Lingkarilah jawaban yang tepat berdasarkan gambar.
Gerakan tersebut menirukan gerak _____
mencangkul

bermain kucing-kucingan

Gerakan tersebut dilakukan dengan gerak _____
lemah

kuat

5. (Mat) Jarak rumah Dita ke rumah Ari 3.650 meter. Jarak rumah Ari ke
taman 3.275 meter. Berapa meter jarak dari rumah Dita ke taman jika
melewati rumah Ari?

Pembelajaran 5
6. (B. Ind) Bacalah paragraf berikut.
Manfaat yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur
adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dengan
berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu,
napas kita juga akan lebih panjang sehingga tidak mudah lelah.

Carilah makna dari kata yang digarisbawahi.
Bugar

: ___________________________________________

Keringat : ___________________________________________
Tulislah kalimat menggunakan kata-kata tersebut.
___________________________________________________
___________________________________________________

Pembelajaran 6
7. (PPKn) Isilah tabel berikut sesuai keberagaman agama
yang kamu ketahui.
No.
1.
2.
3.

Agama

Hari Besar

Rumah Ibadah

Bagaimana caramu menyikapi keberagaman agama di sekolah?
________________________________________________________
Lingkarilah jawaban yang tepat.
8. (B. Ind) Bacalah paragraf berikut.
Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm.
Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan
Jonas tumbuh dengan baik.

Pertumbuhan yang dialami Jonas adalah . . . .
a. bertambah tinggi dan bertambah berat
b. bertambah tinggi dan bertambah pintar
c. bertambah berat da bertambah teman
9. (SBdP) Gerak kepala, seperti menoleh dan menggeleng digerakkan
dengan . . . .
a. kuat
b. lemah
c. ringan
10. (Mat) Pengurangan berikut yang hasilnya paling besar adalah . . . .
a. 5.825 – 3.740
b. 5.438 – 3.356
c. 5.118 – 3.050

11. (PPKn) Manfaat kerja sama dalam olahraga beregu adalah . . . .
a. pertandingan menjadi lebih cepat selesai
b. memenangkan pertandingan dengan sportif
c. permainan menjadi kacau karena terlalu banyak orang
Isilah dengan jawaban yang tepat.
12. (B. Ind) Tulislah lima jenis makanan sehat yang baik untuk
pertumbuhanmu.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
13. (Mat) Perhatikan penjumlahan berikut.
Bilangan yang tepat sebagai pengganti
huruf p adalah ________

14. (Mat) Tulislah dua bilangan empat angka yang berbeda. Setelah itu,
tentukan selisih kedua bilangan tersebut.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
15. (PPKn) Tulislah tiga manfaat hidup rukun dalam keberagaman.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Catatan Guru:

