KELAS 4

Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (B. Ind) Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Selanjutnya, kerjakan
soal-soal yang diberikan!
Hayam Wuruk adalah raja keempat Kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk
menjadi raja, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hubungan
persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga berjalan baik. Hayam Wuruk juga
bersikap bijaksana dan sangat perhatian kepada rakyatnya. Untuk meningkatkan hasil
pertanian rakyat yang tinggal di daerah pedalaman, Hayam Wuruk memerintahkan
pembuatan bendungan tanggul dan saluran air untuk irigasi. Selain menjadi kerajaan
maritim, Majapahit juga menjadi kerajaan agraris. Artinya, sebagian besar rakyat hidup
dengan bertani atau bercocok tanam.

a. Siapakah nama raja keempat Kerajaan Majapahit? ________________
b. Kapan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya?
_________________________________________________________
c. Bagaimana sikap Hayam Wuruk kepada rakyatnya?
_________________________________________________________
d. Apa yang dilakukan Hayam Wuruk untuk meningkatkan hasil pertanian
rakyatnya yang tinggal di daerah pedalaman?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. (IPA) Amatilah gambar berikut, lalu kerjakan soal-soal yang diberikan!
a. Apa sumber cahaya pada percobaan
tersebut? ____________________
b. Apa sifat cahaya yang dibuktikan
melalui percobaan tersebut?
______________________________
______________________________
c. Jika gelas diganti dengan batu bata, apakah cahaya dapat menembus
batu bata? Jelaskan! ________________________________________
_________________________________________________________
d. Tulislah contoh pemanfaatan sifat cahaya tersebut dalam kehidupan
sehari-hari! _______________________________________________
_________________________________________________________

Pembelajaran 2
3. (PPKn) Bacalah cerita berikut! Kerjakan soal-soal yang diberikan!
Siswa kelas IV mengadakan musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Calonnya
ada dua, yaitu Amir dan Teguh. Oleh karena musyawarah tidak mencapai hasil, mereka
pun melakukan pemilihan suara. Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa Amir
mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan Teguh. Namun, Teguh tidak setuju dan
marah karena dirinya tidak menjadi ketua kelas.

a. Apakah kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut telah menerapkan
pengamalan sila keempat pada Pancasila? Jelaskan!
_________________________________________________________
_________________________________________________________
b. Bagaimana sebaiknya sikap Teguh terhadap hasil pemilihan?
_________________________________________________________
4. (SBdP) Tulislah pencipta lagu-lagu pada tabel berikut! Selanjutnya, tulislah
nada rendah dan nada tinggi pada lagu-lagu berikut!
No.

Judul

1.
2.
3.
4.

Mars Pancasila
Maju Tak Gentar
Bagimu Negeri
Hari Merdeka

Pencipta

Nada
Rendah

Nada
Tinggi

Pembelajaran 3
5. (B. Ind) Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Mulawarman adalah raja di Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Nusantara
yang terletak di Kalimantan. Mulawarman dianggap sebagai raja terbesar Kerajaan
Kutai karena di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kutai mencapai puncak
kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kutai berkembang pesat.
Kehidupan rakyatnya makmur dan sejahtera. Rakyat hidup tenteram di bawah
kekuasaan Raja Mulawarman yang tegas dan bijaksana.

Buatlah pertanyaan berdasarkan paragraf di atas menggunakan kata tanya
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana! Setelah itu,
jawablah pertanyaan tersebut!
No.

Pertanyaan

Jawaban

Ceritakan kembali paragraf tersebut berdasarkan jawabanmu!

Pembelajaran 5
6. (IPS) Indonesia memiliki banyak tokoh terkenal dari masa kerajaan Hindu
dan Buddha.
a. Apa yang dilakukan Raja Purnawarman untuk kesejahteraan
rakyatnya? ________________________________________________
_________________________________________________________
b. Apa yang membuat kehidupan rakyat kerajaan Majapahit aman dan
makmur? _________________________________________________
_________________________________________________________
c. Apa usaha yang dilakukan Raja Balaputradewa untuk memajukan
kerajaannya? ______________________________________________
_________________________________________________________
7. (Mat) Amatilah gambar berikut!
a. Garis yang sejajar dengan garis AB adalah
garis _____
b. Garis yang merupakan garis vertikal adalah
garis _____ dan _____
c. Garis _____ merupakan garis yang sejajar
dengan garis XY.
d. Garis yang berpotongan dengan garis RS
adalah garis _____, _____, dan _____.

Pembelajaran 6
8. (PPKn) Perhatikan gambar berikut!
a. Apa peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut?
_______________________________________
b. Apa nilai kepahlawanan yang ditunjukkan pada
gambar tersebut? ________________________
_______________________________________

Lingkarilah jawaban yang benar!
9. (B. Ind) Kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan
atau sebab adalah . . . .
a. siapa
c. di mana
b. kapan
d. mengapa
10. (PPKn) Berikut ini yang bukan contoh nilai-nilai kepahlawanan yang
sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila adalah . . . .
a. jujur
c. cinta tanah air
b. rela berkorban
d. mudah menyerah
11. (IPS) Salah satu peninggalan dari Raja Kertanegara yang berasal dari
Kerajaan Singasari adalah . . . .
a. Candi Singasari
c. Masjid Agung Demak
b. Prasasti Kebon Kopi
d. Masjid Raya Baiturrahman
Isilah dengan jawaban yang benar!
12. (Mat) Tulislah contoh garis-garis berikut dalam kehidupan sehari-hari!
No.
Garis
1. Garis yang saling berpotongan
2.

Garis yang saling sejajar

3.

Garis horizontal

4.

Garis vertikal

Contoh

13. (PPKn) Tulislah makna simbol sila keempat pada Pancasila!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
14. (IPA) Tulislah contoh peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan
sifat-sifat cahaya berikut!
No.
Sifat Cahaya
1. Dapat dipantulkan
2.

Dapat dibiaskan

3.

Merambat lurus

4.

Menembus benda bening

Contoh Peristiwa

15. (SBdP) Ukuran cepat atau lambatnya birama lagu disebut ____________
Catatan Guru:

