KELAS 5

Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (IPA) Amatilah hewan-hewan berikut! Tulislah nama alat pernapasannya!
Buatlah juga bagan alur pernapasannya.
a.

b.

Alat pernapasan:
Bagan alur pernapasan:

Alat pernapasan:
Bagan alur pernapasan:

Pembelajaran 2
2. (B. Ind) Bacalah teks berikut dengan saksama!
Proses Pernapasan Manusia
Udara masuk ke tubuh kita melalui hidung. Di hidung, udara disaring
dari kotoran dan disesuaikan suhu serta kelembapannya. Dari hidung,
udara masuk ke trakea untuk disaring kembali dan disalurkan ke paru-paru.
Udara masuk ke paru-paru melalui dua percabangan trakea yang disebut
bronkus. Setiap bronkus memiliki percabangan yang disebut bronkiolus. Di
ujung bronkiolus terdapat alveolus yang merupakan tempat pertukaran
oksigen dan karbon dioksida.

Buatlah tiga pertanyaan berdasarkan teks di atas! Gunakan kata tanya
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana!
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. (SBdP) Gambarkan rangkaian nada diatonis mayor beserta jaraknya!

Pembelajaran 4
4. (IPS) Amatilah gambar berikut!
a. Apa jenis usaha yang terdapat pada
gambar di samping?
__________________________
b. Apa alat yang digunakan untuk
menjalankan jenis usaha tersebut?
__________________________
c. Apakah usaha tersebut termasuk ke dalam bidang pariwisata? Jelaskan
jawabanmu! _______________________________________________
_________________________________________________________
5. (PPKn) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Tulislah dua hak yang kamu miliki sebagai seorang siswa!
_________________________________________________________
_________________________________________________________
b. Tulislah dua kewajibanmu sebagai seorang siswa!
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Pembelajaran 6
6. (PPKn) Amatilah gambar berikut!
a. Apa bentuk tanggung jawab yang harus
dilakukan anak tersebut?
_________________________________
_________________________________
b. Apa akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan?
______________________________________________________

Lingkarilah jawaban yang benar.
7. (B. Ind) Bacalah teks berikut dengan saksama!
Ada dua fungsi utama taman kota. Fungsi yang pertama yaitu fungsi
ekologis. Taman kota berfungsi menghasilkan banyak oksigen. Tanaman
di taman kota juga dapat menyerap sumber pencemaran udara. Fungsi
yang kedua yakni fungsi sosial, yakni sebagai tempat komunikasi sosial,
sarana olahraga, bermain, dan rekreasi.

Kalimat tanya yang tepat untuk paragraf tersebut adalah . . .
a. Siapakah yang harus merawat taman kota?
b. Bagaimana cara memelihara taman kota?
c. Apa nama taman kota tersebut?
d. Apa fungsi utama taman kota?
8. (IPA) Amatilah gambar berikut!
Alat pernapasan hewan tersebut adalah . . . .
a. paru-paru
b. insang
c. trakea
d. kulit
9. (SBdP) Jarak susunan nada pada tangga nada diatonis mayor
adalah . . . .
a. 1–1–½ –1–1–1–½
b. 1–½ –1–1–1–1–½
c. ½ –1–1–1–1–1–½
d. 1–1– ½ –1– ½–1–½
10. (IPS) Perhatikan gambar berikut!
Kegiatan usaha pada gambar tersebut
termasuk pekerjaan di bidang . . . .
a.
b.
c.
d.

pertanian
perkebunan
peternakan
pelayanan jasa

Isilah dengan jawaban yang benar.
11. (B. Ind) Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan sebuah
perkotaan dalam skala yang luas. Taman kota dibangun untuk
mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perkembangan
kota, misalnya pencemaran udara. Taman kota dapat dinikmati oleh
seluruh warga kota.

Tulislah dua pertanyaan berdasarkan teks di atas! Tulislah pula
jawabannya!
___________________________________________________________
___________________________________________________________
12. (IPA) Amatilah gambar berikut!
Apa nama dan fungsi organ yang ditunjuk
dengan huruf X?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
13. (SbdP) Tuliskan dua lagu yang menggunakan tangga diatonis mayor!
________________________________________________________
14. (PPKn) Mengapa kamu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan
kelasmu?________________________________________________
________________________________________________________
15. (IPS) Tuliskan dua contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang
pariwisata daerah pegunungan!
________________________________________________________
________________________________________________________
Catatan Guru:

