
ULANGAN KENAIKAN KELAS
BAHASA INDONESIA KELAS 3 SD/MI

I. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang 
benar !

1. Padi sudah menguning, kalimat tersebut dapat disimpulkan....
a. padi siap panen c. sudah siap dimasak
b. padi akan dipetik d. padi siap dijual

2. Pagi hari kau bernagkat
Dengan membawa cangkul
Kau semai benih padi ditanah luas
Menunggu hingga saat musim panen
Pemenggalan puisi di atas menceritakan tentang....
a. pedagang c. petani
b. peternak d. nelayan

3. Hasil panen biasanaya di gunakan petani untuk....
a. membayar hutang c. tamasya
b. rekreasi d. kebutuhan keluarga

4. Setiap pagi mereka pergi kesawah. Keringat bercucuran menahan lapar dan dahaga. Yang 
di maksud mereka adalah....
a. nelayan c. pelayan
b. petani d. pedagang

5. Buhkori  pergi ke sawah di pagi hari. Kata yang menunjukkan keterangan waktu adalah....
a. Pak Sulaiman c. pergi
b. sawah d. pagi hari

6. Yusuf tidak pernah ... sehingga tidak naik kelas. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 
tersebut adalah....
a. bekerja c. berlibur
b. bermain d. belajar

7.

Kegiatan seperti gambar disamping termasuk kebutuhan....
a. pendidikan
b. rekreasi
c. kesehatan
d. lingkungan

8. Sejak kecil Ali gemar menggambar. Ia mempunyai cita – cita menjadi....
a. penari c. penyanyi
b. pelukis d. guru

9. Di bawah ini yang termasuk kata ulang adalah....
a. kerja bakti c. gotonng royong
b. pangkal pandai d. anak - anak

10. Ismail mempunyai kegemaran memancing. Kata kegemaran bila di penggal menjadi....
a. ke – ge-ma-ran c. Ke-ge-mar-an
b. ke-gem-ar-an d. ke-ge-mara-n

11. Setiap pukul 12.10 anak –anak kelas III pulang ....
a. di sekolah c. menuju sekolah
b. dari sekolah d. ke sekolah



12. Zaid, cukup sekian dulu surat dariku. Lain kali kita sambung lagi. Dalam surat, kalimat 
tersebut dinamakan....
a. penutup surat c. salam pembuka
b. alamat surat d. kop surat

13. Gambar di samping merupakan kebutuhan....
a. sekunder
b. tersier
c. sandang
d. papan

14. Yang kamu lakukan jika kamu mengetahui temanmu terkena musibah adalah....
a. menonton c. menolong
b. menolong d. membiarkan

Bungaku....
Pagi ini kau sungguh ceria
Bercanda ria
Si kumbang menghisapmu

15. Dalam penggalan puisi diatas, kau pada baris kedua berarti....
a. kumbang c. bunga
b.pagi ini d. ceria

16. Lia : ”Hallo Assalamualaikum! Bisa bicara dengan Tina
Tina : ” Waalaikum salam! Ini siapa ya ?

Percakapan telepon di atas termasuk bagian....
a. pembuka c. isi
b. penutup d. tambahan

17.Membacakan puisi untuk orang lain dengan disertai gaya disebut juga dengan
a. parafrase c.deklamasi
b. orasi d. apresiasi

18. Pengalaman jatuh dari sepeda merupakan peristiwa yang....
a. menggembirakan c. menyedihkan
b. membanggakan d. mengherankan

19. Kalimat yang tepat berdasarkan gambar disamping adalah....
a. Para siswa sedang membersihkan kelas
b. Para siswa sedang berbaris 
c. Para siswa sedang berdiskusi 
d. Para sedang mendengarkan penjelasan guru

20. Perhatikan puisi ini untuk mengerjakan  soal nomor 20 dan 21!

Setiap pagi ia berjalan
Dalam kegelapan
Tak tahu kiblat
Dengan tongkat penunujuknya

Puisi itu menceritakan tentang seorang....



a. tunanetra c. tunarungu
b. pengemis d. tunadaksa

21. Puisi di atas cocok jika dibaca dengan nada....
a. semangat c. gembira
b. biasa saja d. sedih

22. ...................Gunung Merapi berada ?
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah....
a. apa c. dimana
b. mengapa d. berada

23. Penulisan judul karangan berikut ini yang benar adalah....
a. Desa Nenekku yang indah dan Subur
b. Desa nenekku yang indah dan subur
c. desa Nenekku yang indah dan subur
d. Desa nenekku Yang Indah dan Subur

24. Seharusnya anton tidak bersikap seperti itu terhadap Doni!
a. kritikan c. ajakan
b. pujian d. pertanyaan

25. Penggunaan kata tanya berikut ini yang benar adalah....
a. Mengapa keadaanmu sekarang ?
b. Berapa kamu tinggal ?
c. Di mana kamu pergi ?
d. Kapan adikmu pulang ?

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !

1.  Gambar disamping menunjukkan anak sedang.......
Setaip percakapan melalui HP selalu diawali dan di akhiri dengan.....................

2.Untuk menyingkat waktu dan hemat biaya, sebaiknya percakapan melalui HP 
harus....................................

3. Koperasi di desa yang melayani kebutuhan petani disebut....
4. Dokter memberikan....................... untuk ditukar obat.

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas adalah....
5. Nasi  termasuk makanan ................
6. Kuas dan kanvas adalah alat untuk................
7. Pupuk yang berasal dari daun-daunan yang membusuk disebut .................
8. Ibu menyiapkan sarapan buat aku setiap pagi.

Kata dasar menyiapkan adalah .......................
10. Kebersihan rumah dan lingkungan menjadi tanggung jawab......................

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1.

Buatlah kalimat yang tepat gambar dari  diatas!

2. Apa akibat lalu lintas yang tidak tertib ?

3. Apa kewajiban anak sekolah ?

4. Apa yang kalian lakukan , jika kalian tidak masuk sekolah  ?

5. Di mana kalian menaruh barang – barang di dalam mobil ?




