KELAS 4

Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (B. Ind) Bacalah teks berikut dengan saksama!
Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam (SDA). Ada
SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Sumber
daya alam yang dapat diperbarui bisa digunakan berulang-ulang dan dapat
dilestarikan. Contoh SDA yang dapat diperbarui, yaitu tumbuhan, hewan,
udara, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah SDA
yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu
jutaan tahun. Contoh SDA yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi,
batu bara, gas alam, dan emas.

Tulislah informasi dari teks di atas dalam bentuk peta pikiran!

Pembelajaran 2
2. (SBdP) Perhatikan not angka berikut!

a. Nada tertinggi pada not angka tersebut adalah _____________
b. Nada terendah pada not angka tersebut adalah ____________

Pembelajaran 3
3. (IPA) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Apakah energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan listrik?
Jelaskan! _____________________________________________
_____________________________________________________
b. Menurutmu, lingkungan seperti apa yang cocok untuk mendirikan
pembangkit listrik tenaga angin? Jelaskan!
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Pembelajaran 4
4. (Mat) Taksirlah operasi hitung berikut ke nilai tempat yang diminta!
a. 43 × 19 ke puluhan terdekat.
b. 753 : 149 ke puluhan terdekat.
c. 37 × 13 ke puluhan terdekat.
d. 819 : 215 ke puluhan terdekat.

Pembelajaran 5
5. (IPS) Perhatikan gambar berikut!

Tulislah nama pulau yang paling banyak menghasilkan sumber daya alam
berikut!
No.

Sumber Daya Alam

(1)

Hasil hutan

(2)

Karet

(3)

Jagung

(4)

Kelapa

(5)

Sagu

Pulau Penghasil Terbanyak

Pembelajaran 6
6. (PPKn) Bahan bakar minyak merupakan bahan bakar yang banyak
dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
a. Apa hak kita terhadap bahan bakar minyak?
______________________________________________________
b. Apa kewajiban kita terhadap bahan bakar minyak?
______________________________________________________
c. Tulislah contoh cara menghemat penggunaan bahan bakar minyak!
______________________________________________________
______________________________________________________
Lingkarilah jawaban yang tepat.
7. (IPA) Sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di Bumi adalah . . . .
a. Bulan
c. Matahari
b. batu bara
d. tumbuhan
8. (B. Ind) Bacalah paragraf berikut!
Burung kutilang merupakan sumber daya alam. Burung kutilang
memiliki suara merdu. Panjang tubuhnya sekitar 20 cm. Tubuhnya
berwarna cokelat kelabu. Burung ini dapat ditemukan di
pekarangan, kebun, dan hutan kecil.

Gagasan pokok pada teks di atas adalah . . . .
a. habitat burung kutilang di kebun
b. warna burung kutilang cokelat kelabu
c. burung kutilang memiliki suara merdu
d. burung kutilang merupakan sumber daya alam

9. (IPS) Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu . . . .
a. tembaga
b. batu bara

c. tumbuhan
d. minyak bumi

10. (Mat) Hasil pembulatan bilangan 3.509 ke ratusan terdekat adalah . . . .
a. 3.510
b. 3.500

c. 3.600
d. 4.000

Isilah dengan jawaban yang benar.
11. (IPA) Energi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk _________________
12. (B. Ind) Amatilah gambar berikut!

Gagasan pokok dari gambar di samping adalah
______________________________________
______________________________________

13. (SBdP) Tulislah nada tertinggi dan terendah dari not-not angka berikut!
a. Nada tertinggi pada not-not angka di atas adalah _______________
b. Nada terendah pada not-not angka di atas adalah ______________
14. (PPKn) Tulislah kewajibanmu ketika menggunakan listrik!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
15. (Mat) Ibu membeli buah apel sebanyak 3 kg seharga 13.900 rupiah per kg
dan buah jeruk sebanyak 4 kg seharga 12.100 rupiah per kg. Berapa ribu
rupiah kira-kira uang yang harus dibayarkan ibu?
__________________________________________________________

Catatan Guru:

