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Nama (name) : _____________________________________ 
Kelas (year) : _____________________________________ 
Tanggal (date) : _____________________________________ 
Topik (topic) : Latihan Penilaian Tengah Semester 

 
1. Look at to these pictures and choose the coorect vocabulary based on the picture: 

a. Bernapas 
b. Bergerak  
c. Berkembang biak 
d. Tumbuh dan berkembang 
e. Membutuhkan makanan dan air 

 
1 

 

Bergerak 

2 

 

Bernapas 

3 

 
 

Tumbuh dan berkembang 

4 

 

Berkembang biak 

5 

 

Membutuhkan makanan dan air 

2. Rearrange the word to make the correct sentence. 
a. biak—berkembang—ayam—bertelur—dengan 

Ayam berkembang biak dengan bertelur.  
 

b. bergerak—merayap—cecak—di—dinding—dengan 
Cecak bergerak dengan merayap di dinding. 
 

c. ikan—insang—dengan—bernapas 
Ikan bernapas dengan insang. 
 

d. pohon—tumbuh—bisa—tinggi  
Pohon bisa tumbuh tinggi. 
 

e. membutuhkan—saya—makanan—sehat—agar  
Saya membutuhkan makanan agar sehat. 



 
3. Read the text about how taking care of mango tree. 

 

A. Please, write “B” if benar/true and “S” if salah/false. 
No. Kalimat B/S 
1 Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. B 
2 Bentuk buah mangga ada yang lonjong. B 
3 Kulit buah mangga berwarna oranye jika masih mentah. S 
4 Kulit buah mangga berwarna oranye jika sudah masak. B 
5 Pohon mangga bisa ditanam di pekarangan rumah. B 
6 Pohon mangga tidak bisa ditanam di kebun. S 
7 Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka 

menanam pohon mangga. 
B 

8 Pemeliharaannya cukup susah sehingga banyak orang suka 
menanam pohon mangga. 

S 

 
 

Perawatan Tanaman Mangga 
Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam- 

macam, ada yang berbentuk agak bulat, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang 
berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau 
kekuningan hingga oranye jika sudah masak.  

Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup 
mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga 
meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama.  

Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon 
mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu.  

Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. 
Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air.  

Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang 
digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik.  

Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah 
mangga jauh lebih baik.  

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan 
insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan 
serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, dan tungau. 
Adapula hewan yang suka memakan buah mangga di pohon yaitu codot (sejenis kelelawar pemakan 
buah).  
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B. Complete the text with the correct word based on the text (read paragraph 2 until 
7). 
 

Cara memelihara tanaman mangga cukup mudah. Pemeliharaan pohon 

mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan 

pengendalian hama.  

Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di 

sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak 

terganggu.  

Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot 

terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot 

karena terbawa air.  

Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. 

Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik.  

Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar 

produksi buah mangga jauh lebih baik.  

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan 

pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida 

hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang 

antara lain kepik buah, lalat buah, dan tungau. Adapula hewan yang suka memakan 

buah mangga di pohon yaitu codot (sejenis kelelawar pemakan buah). 

 

 


