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Nama (name) : _____________________________________ 
Kelas (year) : Year 3 
Tanggal (date) : _____________________________________ 
Topik (topic) : Persiapan Penilaian Tengah Semester 
    (Preparation of Mid Semester Test) 
 
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (✕ ) pada huruf A, B, 

atau C! 
Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 s.d. 4! 

 
1. Siapa yang senang bermain perahu kertas? 

A. Beni 
B. Perahu 
C. Kertas 

 
2. Apa nama permainan yang Beni suka? 

A. Perahu Layar 
B. Perahu Kayu 
C. Perahu Kertas 

 
3. Perahu kertas dibuat dari apa? 

A. air 
B. perahu 
C. kertas 

 
4. Bagaimana cara memainkan perahu kertas? 

A. Perahu kertas bisa diapungkan di dalam baskom berisi air. 
B. Perahu kertas bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. 
C. Jawaban A dan B benar. 



Bacalah teks percakapan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 5 s.d. 10! 

 
 

5. Simpai adalah… . 
A. alat permainan yang 

berbentuk lingkaran 
B. alat permainan yang berbentuk 

persegi 
C. alat permainan yang berbentuk 

segitiga 
 

6. Bentuk simpai adalah… . 
A. rotan 
B. lingkaran 
C. linkaran 

 
7. Simpai terbuat dari… . 

A. rotan 
B. rutan 
C. rootan 

 
8. Simpai dapat dipakai untuk… . 

A. bermain 
B. berolahraga 
C. jawaban A dan B benar 

 
9. Cara memainkan simpai adalah… . 

A. Putarlah simpai di pinggang 
lalu pinggang digoyangkan 
mengikuti putaran simpai 
tersebut. 

B. Jangan putar simpai di 
pinggang lalu pinggang 
digoyangkan mengikuti 
putaran simpai tersebut. 

C. Putarlah simpai di pinggang 
lalu pinggang jangan digoyang 
mengikuti putaran simpai 
tersebut. 
 

10. Pemenang permainan ini adalah 
pemain yang dapat 
mempertahankan putaran 
simpai… . 
A. paling cepat 
B. tercepat 
C. paling lama 
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Bacalah teks percakapan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 11 s.d. 14! 

 
11. Karena senang membaca, Mutiara 

dijuluki apa? 
A. kutu buku 
B. bintang lapangan 
C. rendah hati 

 
12. Apa judul buku yang dipinjamkan 

Mutiara? 
A. Rendah Hati 
B. Besar Kepala 
C. Bintang Lapangan 

 

13. Bagaimana sifat pemain sepak 
bola yang ada dalam buku cerita? 
A. rendah hati 
B. besar kepala 
C. kutu buku 

 
14. Ungkapan yang tidak ada dalam 

teks percakapan tersebut adalah…  
A. buah hati 
B. besar Kepala 
C. rendah hati 

 
15. Mutiara dan Udin adalah … kesayangan ayah dan ibu. 

A. bintang lapangan  B. buah hati   C. kutu buku 
 

16. Ibu membelikanku tas sebagai … dari Bali. 
A. besar kepala   B. buah hati   C. buah tangan 
 

17. Saya dan Mutiara akan pergi ke pasar. Di sana … akan beli sayur dan buah. 
A. Kami   B. Kita    C. Mereka 

 
18. Saya punya adik perempuan. … bernama Dini. 

A. Kami    B. Dia    C. Mereka 
 
 

19. Sinta, Santi, dan Salma adalah saudara kembar. … anak yang baik dan sopan. 
A. Kami    B. Dia    C. Mereka 



20. Lihatlah gambar dan lengkapi kata yang hilang! 

 
A. mereka 
B. kalian 
C. dia 

 
B. Isilah dengan jawaban yang benar! 

21. Pasangkanlah ungkapan dan artinya! 

No. Arti Ungkapan Ungkapan 

1. Senang membaca buku (..c..) a. buah hati 

b. buah tangan 

c. kutu buku 

d. bintang lapangan 

e. rendah hati 

f. besar kepala 

2. Anak (…..) a 

3. Pintar olahraga (…..) d 

4. Sombong (…..) f 

5. Tidak sombong (…..) e 

6. Oleh-oleh (…..) b 

 

22. Susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat! (start with the underlined word) 

a. tua—orang—Semua—sayang—hatinya—buah 

Semua orang tua sayang buah hatinya. 

b. Kita—sifat—punya—harus—hati—rendah 

Kita harus punya sifat rendah hati. 

 

 

 

 

Silakan	…..	
menyeberang.	
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Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 23, 24, dan 25! 

Benda-benda di Sekitar Kita 
Ada banyak benda di sekitar kita.  
Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya.  
Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya.  
Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir dan kulit pohon.  
Contoh benda yang basah adalah air.  
Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas.  
Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita.  
Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap. Ada juga yang berubah.  
Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat 
yang berbeda.  
Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah 
menyerupai botol. 

 
23. Tulislah tiga sifat benda yang ada pada teks! 

(1) ___________ kasar 
(2) ___________ halus 
(3) ___________ basah 

 
24. Tulislah dua bentuk benda yang ada pada teks! 

(1) ___________ berubah 
(2) ___________ tetap 

 
25. Tulislah satu contoh benda berdasarkan sifatnya! 

No. Sifat Benda Nama Benda 

1 Kasar …batu/pasir/kulit pohon 

2 Basah … air 

3 Halus … kapas/bulu/kertas 

 
 


