KELAS 4
Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (IPA) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Apakah menjaga kelestarian sumber daya alam penting bagi kehidupan
di masa datang? Jelaskan! ___________________________________
_________________________________________________________
b. Tulislah dua contoh usaha melestarikan sumber daya alam di sekitar
rumah dan sekolahmu! ______________________________________
_________________________________________________________
c. Apa saja langkah untuk memulihkan ketersediaan air tanah di hutan
gundul? __________________________________________________
_________________________________________________________
2. (B. Ind) Bacalah cuplikan cerita berikut!
Pada zaman dahulu, di Kerajaan Daha, ada seorang raja bernama
Kerta Marta. Raja mempunyai dua orang putri. Namanya adalah Dewi
Galuh Ajeng dan Candra Kirana. Kedua putri ini mempunyai sifat yang
bertolak belakang satu sama lain. Putri Dewi Galuh berperangai kurang
menyenangkan karena selalu iri kepada orang lain dan ingin menang
sendiri. Sebaliknya, Putri Candra Kirana mempunyai sifat rajin, suka
menolong, dan baik hati.

Buatlah ulasan tentang sifat tokoh-tokoh pada cerita di atas!
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Pembelajaran 2
3. (Mat) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Tentukan luas persegi yang memiliki panjang sisi sebagai berikut!
(1) 5 cm

 _________________

(2) 15 cm  _________________
(3) 50 cm  _________________

b. Perhatikan gambar di samping!
Sebuah taman berbentuk persegi memiliki
panjang sisi 12 m. Di taman tersebut,
terdapat kolam ikan seluas 4 m2. Di sekeliling
kolam ikan akan ditanami rumput.
(1) Berapa m2 luas seluruh taman tersebut?
_______________________________
(2) Berapa m2 luas taman yang ditanami rumput?
_______________________________
4. (PPKn) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Pada jam istirahat, Fitri dan teman-temannya pergi ke kantin untuk
membeli makanan. Fitri dan teman-temannya lalu duduk bersama di
meja makan. Sebelum makan, apa yang harus dilakukan Fitri dan
teman-temannya sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
b. Tulislah tiga sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama
Pancasila! ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Pembelajaran 3
5. (B. Ind) Bacalah cuplikan cerita berikut dengan saksama!
Pak Nardi memiliki peternakan ayam yang cukup besar. Pak Nardi
memiliki banyak pegawai di peternakan. Ada pegawai yang bernama Pak
Teguh. Ia bertugas memberi makan ayam. Ada juga pegawai yang
bernama Pak Arga. Ia bertugas membersihkan kandang ayam. Keduanya
adalah pegawai yang rajin. Pak Nardi bersifat ramah dan selalu bersedia
menolong pegawainya. Pak Nardi pernah membantu Pak Teguh
membayar sekolah anaknya. Pak Arga juga pernah dibantu oleh Pak
Nardi ketika anaknya sakit dan masuk rumah sakit.

a. Ada berapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut? _____________
b. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Bagaimana sifatnya?
_________________________________________________________
c. Siapakah tokoh pembantu dalam cerita tersebut? Bagaimana sifatnya?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Pembelajaran 5
6. (SBdP) Buatlah gambar rumah atau bangunan lain sesuai dengan langkahlangkah membuat gambar tiga dimensi! Setelah itu, warnailah dengan rapi!

7. (IPS) Perhatikan gambar berikut!
a. Tulislah dua jenis pekerjaan yang
terdapat di lingkungan tersebut!
______________________________
______________________________
b. Tulislah tugas-tugas yang dilakukan pada pekerjaan tersebut!
________________________________________________________
________________________________________________________

Pembelajaran 6
8. (PPKn) Indonesia terdiri dari puluhan suku bangsa. Walaupun berbeda,
masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai. Menurut pendapatmu, sila
keberapakah yang sesuai dengan sikap tersebut? Tulislah bunyi sila
tersebut! ___________________________________________________
___________________________________________________________
Lingkarilah jawaban yang benar!
9. (IPS) Contoh pekerjaan penduduk yang tinggal di pantai adalah . . . .
a. penambak udang dan nelayan
c. pegawai bank dan dokter
b. petani teh dan peternak sapi
d. guru dan petugas keamanan

10. (IPA) Contoh upaya melestarikan sumber daya alam laut antara lain . . . .
a. merusak terumbu karang
c. membuang sampah ke laut
b. menggunakan pukat harimau
d. menanam terumbu karang
11. (PPKn) Berikut yang bukan makna sila pertama Pancasila adalah . . . .
a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama dan kepercayaan masingmasing
b. saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama dan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda
c. saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaan masing-masing
d. memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain
Isilah dengan jawaban yang benar!
12. (IPS) Apakah ada jenis pekerjaan di dataran tinggi yang sama dengan
jenis pekerjaan di dataran rendah? Jelaskan!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13. (B. Ind) Bacalah cerita berikut dengan saksama!
Ketika sedang berjalan-jalan di taman, Anto dan adiknya menemukan
dompet yang terjatuh. Di dalam dompet tersebut terdapat tanda pengenal.
Ternyata, dompet tersebut adalah milik Pak Budi, tetangga mereka. Anto
dan adiknya segera mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya.

a. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah _____________________
b. Sifat tokoh utama pada cerita tersebut adalah ___________________
14. (Mat) Sebuah lahan berbentuk persegi ditanami sayur-sayuran. Panjang
sisi lahan tersebut adalah 15 meter. Setiap 5 m2 lahan tersebut
memerlukan satu kantong pupuk. Jika harga satu kantong pupuk
Rp7.000,00, berapa uang yang diperlukan untuk membeli seluruh pupuk
untuk lahan tersebut? ________________________________________
15. (SBdP) Saat menggambar objek, seharusnya diawali dengan membuat
__________________________________________________________
Catatan Guru:

