
 

Year 4—Latihan Penilaian Tengah Semester (PTS) 
 

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. 20! 

 
1. Agak bulat, lonjong, adalah … dari 

mangga. 
A. warna 
B. bentuk 
C. kulit 

 
2. Warna buah mangga yang sudah 

matang adalah… . 
A. hijau 
B. hijau kekuningan 
C. hijau muda 

3. Warna mangga yang masih muda 
adalah… . 
A. oranye 
B. hijau kekuningan 
C. hijau 

 
4. Salah satu bentuk buah mangga 

adalah… . 
A. bulat 
B. panjang 
C. lonjong 

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).  
  
 
 

 
 

 



5. Rasa buah mangga yang sudah 
masak adalah… . 
A. asam 
B. asin 
C. manis 

 
6. Pekerjaan mencabut rumput atau 

tumbuhan liar di sekitar tanaman 
mangga adalah… . 
A. pemangkasan 
B. penyiangan 
C. pemupukan 

 
7. Antonim dari kata yang tercetak 

tebal dan bergaris bawah pada 
teks adalah… . 
A. masak 
B. belum matang 
C. belum masak 

 
8. Tempat menanam pohon mangga 

adalah di… . 
A. pekarangan rumah 
B. kebun 
C. jawaban A dan B benar 

 
9. Banyak orang suka menanam 

pohon mangga karena… . 
A. pemeliharaannya cukup 

mudah 
B. pemeliharaannya tidak mudah 
C. pemeliharaannya cukup susah 

  
10. Benda yang sangat dibutuhkan 

oleh tanaman adalah… . 
A. air 
B. uang 
C. makanan 

 
11. …. diberikan pada tanaman untuk 

meningkatkan kesuburan tanah. 
A. makanan 
B. uang 
C. pupuk 

 
12. Pupuk yang digunakan untuk 

pohon mangga adalah pupuk… . 
A. organik 
B. anorganik 
C. jawaban A dan B benar 

13. Hewan yang makan buah mangga 
di pohon adalah… . 
A. codot 
B. lalat buah 
C. tungau 

 
14. Hama yang sering menyerang 

pohon mangga adalah… . 
A. lalat buah 
B. kepik buah 
C. jawaban A dan B benar. 

 
15. Pekerjaan menimbun kembali 

tanah yang merosot karena 
terbawa air adalah… . 
A. pemupukan 
B. pembumbunan 
C. pemangkasan 

 
16. Gambar di bawah ini adalah cara 

merawat tanaman mangga, 
yaitu… . 

 
A. penyiangan 
B. pembumbunan 
C. pemupukan 

 
17. Gambar di bawah ini adalah cara 

merawat tanaman mangga, 
yaitu… . 

 
A. pembumbunan 
B. pemupukan 
C. pemangkasan 

 
 



 

18. Gambar di bawah ini adalah cara 
merawat tanaman mangga, 
yaitu… . 

 
A. pemupukan 
B. pemangkasan 
C. pengendalian hama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Gambar di bawah ini adalah cara 
merawat tanaman mangga, 
yaitu… . 

 
A. pemangkasan 
B. pengendalian hama 
C. penyiangan 

 
20. Gambar di bawah ini adalah cara 

merawat tanaman mangga, 
yaitu… . 

 
A. pengendalian hama 
B. penyiangan 
C. pembumbunan

 
21. Cerita yang sesuai dengan gambar berikut adalah… . 

 
A. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan 

menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. 
B. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. 

Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. 
C. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah 

ukuran tinggi dan beratnya. 
 

22. Cerita yang sesuai dengan gambar berikut adalah… . 

 



A. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk 
hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. 
Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. 

B. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan 
dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk 
makanan. 

C. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran 
tinggi dan beratnya. 
 

23. Cerita yang sesuai dengan gambar berikut adalah… . 

 
A. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup 

berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga 
yang berkembang biak dengan cara bertelur. 

B. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan 
tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan 
tumbuhan untuk makanan. 

C. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran 
tinggi dan beratnya. 
 

24. Cerita yang sesuai dengan gambar berikut adalah… . 

 
A. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran 

tinggi dan beratnya. 
B. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan 

menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. 
C. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-

beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. 
 

25. Cerita yang sesuai dengan gambar berikut adalah… . 

 
A. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia 

berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di 
dinding. 

B. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. 
Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. 



 

C. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran 
tinggi dan beratnya. 

26. Kalimat yang sesuai dengan gambar adalah… .  
A. Ibu menyiram ayam. 
B. Ayah menyiram bunga. 
C. Ibu menyiram tanaman.  
 
 

27. Ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar nomor 26 adalah… . 
A. Tumbuhan membutuhkan air. 
B. Tumbuhan membutuhkan ibu. 
C. Air membutuhkan tumbuhan. 
 

28. Ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar adalah… . 
A. Tanaman membutuhkan air. 
B. Manusia membutuhkan makanan. 
C. Hewan membutuhkan makanan. 

 
29. Ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar adalah… . 

A. Hewan berkembang biak. 
B. Manusia berkembang biak dengan bertelur. 
C. Tumbuhan berkembang biak. 

 
30. Kalimat yang sesuai dengan gambar adalah… . 

A. Ayah dan saya memberi makan ayam. 
B. Ayam memberi makan ayah dan saya. 
C. Ayam dan saya memberi makan ayah. 

 
B. Perhatikan gambar berikut lalu tulislah tiga ciri-ciri berdasarkan gambar dan tiga 

kalimat berdasarkan gambar! 

 
No. Ciri-Ciri Makhluk Hidup Kegiatan pada Gambar 

1. Tumbuhan memerlukan air Ibu menyiram tumbuhan. 

2. Hewan membutuhkan makanan. Saya dan ayah memberi makan ayam. 



3. Hewan berkembang biak Ayam saya sudah bertelur.  

 
C. Lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks nomor 1! 
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Mendatar: 
1 hijau 
3 lalat buah 
4 codot 
8 bulat 
10 penyiangan 
 
Menurun: 
2 anorganik 
5 kebun 
6 pupuk 
7 manis 
9 air 

 


