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ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
AL QURAN HADITS KELAS VI 

 
 

I. Silanglah (a,b,c, atau d) pada jawaban yang kamu anggap paling benar! 

1. Membaca ta’awudz sebelum membaca Al-Qur’an hukumnya... 
a. wajib     c. mubah 
b. sunnah     d. makruh 

2. Surat al-Bayyinah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum 
nabi... 

a. menjadi Rasul    c. hijrah ke Madinah 
b. menundukkan kota Makkah  d. hijrah ke Thoif 

3. Nama al-bayyinah diambil dari akhir lafal ayat ke...dari surat al-Bayyinah 
a. 1      c. 3 
b. 2      d. 4 

4. Ayat ke-1 dari surat al-bayyinah diakhiri lafal... 

a.  ْا لَب ِّـ ايَب ُة      c.  ْا لَب ِّـ يَب ُة  
b.  ْا لَب ِّـ يَب ُة      d.  يَب ُة   ْا ل َبي َب  ْا

5. ...  lafal yang tepat untuk melanjutkan ayat di samping  اَب   ِ  َبعْالُةدُةوْا  وَبمَبآ ُةِمرُةوْا 

adalah... 

a.  َب َب  .c      ُةْاِ ِ  ْا   ُةْاِ ِ  ْا

b.  َب َب  .d      ُةْاِ ِ  ْا   ُةْاِ ِ  ْا

مُّم َب ّهرَب ً  صُةحُةًف  .6  lafal tersebut adalah akhir dari surat al-Bayyinah ayat ke... 

a. 5      c. 3 
b. 4      d. 2 

كَبفَبرُةوْا  اْا َب ِذ  َّن  ِ  َّن  .7  lafal tersebut adalah permulaan dari surat al-Bayyinah 

ayat ke... 
a. 6      c. 8 
b. 7      d. 9 

رُة  َتَبْاِت َب  ِم ْا  َتَبْارِى  َبدْا ٍن   َبيّه  ُة   َب ِِّـ ْا  ِ يْادَب   َب َب آُة ُة ْا  .8  lafal tersebut   ْا َب  ْا  

termasuk bagian dari salah satu ayat yang terdapat dalam surat... 
a. al-‘Alaq     c. al-Insyirah 
b. al-Qori’ah     d. al-Bayyinah 

9. Lafal  ِ ِاَّن  ... dalam surat al-Bayyinah diulang sebanyak   ْا َب



a. 5      c. 3 
b. 4      d. 2 

10. Berikut ini yang termasuk dalam surat al-Bayyinah ayat ke-4 adalah... 

a.  َب ِّـ َب ٌب  كُةتُة ٌب      c. ُةوْا ُة   ْا ِلت  َب  اْا َب ِذ َّن     َبفَبرَّن َب  وَبمَبآ  

b.  َب ِِّـ ْا  ِ يْادَب   َب َب آُة ُة ْا    d.  اَب   ِ  َبعْالُةدُةوْا  وَبمَبآ ُةِمرُةوْا  

11. Berikut ini yang tidak termasuk dalam surat al-Bayyinah ayat ke-5 adalah... 

a.  اَب   ِ  َبعْالُةدُةوْا  وَبمَبآ ُةِمرُةوْا    c.   َّنك   َب  وَبا ُةؤْا ُة    

b. اْا َب ِذ َّن     َبفَبرَّن َب  وَبمَبآ     d.  َّن    َب  وَباُةِق ْا ُة ْا    

 
 
 

12. Berikut ini yang tidak termasuk bagian dari surat al-Bayyinah adalah... 

a.  َب ِااَب ُة    َب ْا َبدْا ُة  

b.  َب   ْا ِلت  ِ   َب ْا ِ  ِم ْا رِِك ْا ُة ْا
َب  مُة ْا  وَب ْا    َبلِّـ ْا

c.  ّه  ح  ِ  وَب َبِ  ُة ْا    مَبي ُة ْا  اْا َب ِذ  َّن  ِ  َّن    

d.  َّنك   َب  وَبا ُةؤْا ُة      َّن    َب  وَباُةِق ْا ُة ْا    

13. Surat al-Bayyinah diakhiri dengan lafal... 

a.  َب َّن ُة   َبِ  َب      c.  ِ ِاَّن   َبرُّم  ْا َب

b.  ِاَّن ِ   َب  ْارُة    َب ِّـ َب ٌب  كُةتُة ٌب  .d      ْا  َب

َب  - ْا ِلت  ِ   -  َب  ِ  -  َب ْا ِ  - ِ ْا  - ِم ْا   .14 رِِك ْا   وَب  ْا ُة ْا

    1  2       3       4        5    6  
susunan yang benar dari ayat di atas adalah... 
a. 1, 3, 5, 6, 2 dan 4    c. 6, 1, 3, 5, 2 dan 4 
b. 2, 3, 5, 6, 1 dan 4    d. 2, 4, 1, 3, 5, dan 6 

 
15.  

 
 
 
 
 

ِاَّن ِ  .1 َـب  ُة ْا  َبرُّم  ْا َب   ُة ل  لِ 
  ُةوْا ُة   ْا ِلت  َب  .2
ِ ِداْا َب ِ   ْا َبآ   َبًد  .3    

ِ ِداْا َب ِ   ْا َب  .4    



 
 
 
 

Dari tabel di atas yang termasuk bagian dari surat al-Bayyinah ayat ke-6 
adalah... 

a. 1 dan 2     c. 1 dan 4 
b. 1 dan 3     d. 2 dan 3 

16. Surat al-Bayyinah diturunkan di kota... 
a. Madinah     c. Habsyi 
b. Makkah     d. Thoif 

17. Agar bacaan kita benar maka kita perlu belajar ilmu... 
a. nahwu     c. tajwid 
b. shorof     d. mantik 

18. Agar kita lancar didalam membaca Al-Qur’an sebaiknya kita... 
a. banyak makan sambal   c. sering bertadarus 
b. sering berteriak    d. rajin latihan vokal 

19. Belajar Al-Qur’an sebaiknya dilakukan semasa... 
a. bulan Ramadlan    c. belajar di TPQ 
b. masih sekolah    d. dari kecil sampai akhir hayat 

20. Kita diharamkan membaca Al-Qur’an ketika sedang berada di... 
a. sekolah     c. tempat umum 
b. hotel     d. WC 

21. Setelah selesai membaca Al-Qur’an kita disunnahkan membaca... 
a. tashdiq     c. tahlil 
b. tasbih     d. tarji’ 

22. Perbuatan yang dilarang ketika ada orang yang sedang membaca Al-
Qur’an adalah... 
a. mendengaran    c. menulis 
b. menyanyi     d. menyimak 

 
 

23. Membaca surat Al-Qur’an secara berulang-ulang dimaksudkan untuk 
mempermudah... 
a. dalam melaksanan tugas   c. dalam menghafal 
b. dalam pemikiran    d. dalam menerjemahkan 

24. Salah satu cara untuk mempermudah menghafal surat-surat pendek 
adalah... 
a. membakar tulisan surat-surat pendek kemudian diminum 
b. membaca sambil bernyanyi 
c. langsung dihafalkan satu surat secara keseluruhan 
d. saling menyimak dengan teman sebangku 

25. Diantara manfaat hafal Al-Qur’an adalah... 



a. agar terkenal    c. memperoleh kekayaan 
dengan mudah 

b. dimuliakan oleh Allah   d. menjadi menantu seorang 
kyai 

 
II. Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan jawaban singkat! 

َـب  .26 وَب َبِ  ُة ْا    مَبي ُة ْا  اْا َب ِذ  َّن  ِ  َّن  ....  ُة ل  لِ   lafal yang tepat untuk melengkapi ayat 

tersebut adalah... 

 lafal tersebut terdapat dalam surat al-Bayyinah ayat  َب ِِّـ ْا  ِ يْادَب   َب َب آُة ُة ْا  .27

ke... 

28. Ayat ke-3 dari surat al-Bayyinah dimulai dengan lafal... 

29. Ayat ke-6 dari surat al-Bayyinah diakhiri dengan lafal... 

ِاَّن ِ  .30  ...lafal tersebut adalah akhir dari surat al-Bayyinah ayat ke  َبرُّم  ْا َب

31. Membaca 1 huruf dari al-Qur’an mendapat imbalan....pahala kebaikan dari 

Allah S.W.T 

32. Ketika sedang berhadats besar kita dilarang untuk membawa, dan... Al-

Qur’an 

33. Membaca dan menghafal Al-Qur’an sebaiknya dibimbing oleh.... 

34. Membaca secara perlahan-lahan dimaksudkan agar menghindari 

terjadinya... 

35. Untuk menjaga kemurnian Al-Qur’an adalah salah satu manfaat.... 

 
III. Jawablah  pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

36. Tulislah kembali ayat berikut lengkap dengan syakkalnya! 

   ل ي  م  آءهت   عد م   ال  و     لت  ا ذ     فر  ومآ  

37. Tuliskan ayat pertama dari surat al-Bayyinah! 

38. Sebutkan 3 manfaat membaca al-Qur’an! 

39. Sebutkan 3 cara mudah untuk menghafal al-Qur’an! 

40. Jelaskan perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah! 

 
  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
AKIDAH AKHLAK KELAS VI 

 

C. Soal Ulangan Tengah Semester (UTS) 
      I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b atau c didepan jawaban yang benar ! 
     
      1.  Sebelum menyembelih hewan wajib membaca   . . . 

 a. basmalah   b. hamdalah   c. tasbih 
    
2.  Ayam yang disembelih tanpa membaca basmalah, dagingnya . . . dimakan. 
 a. halal     b. haram   c. boleh 

      
3.  Pekerjaan yang diawali dengan basmalah akan memperoleh  . . . 
 a. dosa    b. celaka   c. berkah  
 
4.  Yang termasuk kalimat Thoyyibah adalah  . . . 

a.        b.  َم ْد َم َم ُة    c.  َم ْد ِج ْد  

   
5.  Kalimat thoyyibah artinya kata-kata yang . . . 
 a. rusak    b. baik    c. jelek 

      
6.  Surga disediakan untuk  … 
 a. orang kaya   b. orang miskin  c. orang beriman 
           
  

7.          artinya yang maha . . . 

 a. pengasih   b. penyayang   c. pengampun 
  
8.   Allah mengasihi semua makhluknya. Allah bersifat … 

 a.    b.      c.  َم  َّس ِج ْد ُة  

    
 
   

9.  Ketika makan apabila lupa membaca basmalah sebaiknya mengucapkan … 
 

a.  هللا  ُة ْد َم اَم    b. .  ِج   َم ْد َم ْد ُة   َم َّس ًل ُة  هللاِج   ِج ْد ِج  .c   هللاِج
  َم اِج َم ُة 

     
    



     10. Yang Maha Mendengar arti dar sifat …. 

 a. .    b.  َم  َّس ِج ْد ُة    c.    

 
11.  Sebelum tidur kita harus  … 
 a. berdoa   b. bernyanyi   c. bermain  
            
12.  Yang mengabulkan doa kita adalah . . . 
 a. malaikat   b. Allah   c. jin 
  
13. Makhluk yang mengajak berbua jahat adalah . . . 
 a. jin    b. malaikat   c. setan 

      
14.  Ada ayam tertabrak mobil, maka dagingnya … dimakan. 

a. haram   b.halal    c. boleh 
    

      15. Orang yang beragama islam disebut 
 a.munafik   b.muslim   c. kafir 
  

 
    II.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yanag benar ! 
       
      1. Kata-kata yang baik disebut kalimat ….    
      2. Asmaul Husna berjumlah . . . 

      3.      artinya Yang Maha … 

      4.     artinya Yang Maha   … 

      5. Allah mendengar do`a makhluknya, Allah Maha … 
 

  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
FIKIH KELAS VI 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d  di depan jawaban yang paling 

benar! 
1. Salah satu bentuk usaha manusia berikut yang dibolehkan dalam ajaran Islam 

adalah …. 
a. jual beli      c. merampok 
b. mencuri      d. menipu 

2. Hukum jual beli menurut ajaran Islam adalah …. 
a. haram      c. boleh 
b. wajib      d. sunah 

3. Salah satu bentuk jual beli yang dilarang adalah jual beli …. 
a. kuda      c. emas 
b. beras      d. extacy 

4. Berikut adalah yang bukan termasuk syarat orang yang melakukan jual beli adalah 
…. 
a. berakal sehat     c. keadaan barang tidak 

mubadzir 
b. baligh atau dewasa    d. atas kemauan sendiri 

tanpa paksaan 
5. Pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan 

harga yang disepakati disebut …. 
a. Ijab      c. kabul 
b. khiyar      d. riba 

6. Khiyar ada … macam. 
a. 1       c. 3 
b. 2       d. 4 

7. Khiyar yang disebabkan adanya cacat pada barang yang tidak kelihatan pada saat 
ijab kabul disebut khiyar …. 
a. syarat      c. majelis 
b. ‘aib      d. harga 

8. Minuman yang mengandung alkohol dilarang diperjualbelikan karena …. 
a. mudharatnya     c. mahalnya 
b. manfaatnya     d. besar labanya 

9. Ucapan pembeli, “Saya setuju membeli barang ini dengan harga Rp 2.000,-“ 
termasuk …. 
a. khiyar      c. ijab 
b. penawaran     d. kabul 

10. Berikut ini yang bukan termasuk syarat jual beli adalah …. 
a. berakal sehat     c. tidak mudabzir 
b. belum baligh     d. suka sama suka 

11. Manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan sehingga disebut sebagai …. 
a. makhluk hidup     c. makhluk sosial 
b. makhluk individu     d. makhluk berkelompok 

12. Dasar hukum jual beli terdapat Al-Qur’an Surah …. 
a. Al-Baqarah 227     c. Al-Baqarah 275 



b. Al-Baqarah 257     d. Al-Baqarah 277 
13. Sesuatu yang harus dipenuhi agar tercapai sahnya jual beli disebut …. 

a. hukum jual beli     c. syarat sah jual beli 
b. rukun jual beli     d. kewajiban jual beli 

14. Salah satu syarat menjadi pembeli adalah …. 
a. bukan orang gila dan bukan anak kecil   
b. orang dewasa yang sedang pengaruh alkohol 
c. anak kecil yang diperintah oleh orang dewasa 
d. semua orang yang memiliki banyak uang  

15. Jual beli berikut yang tidak disahkan menurut syara’ adalah …. 
a. penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat  
b. adanya kalimat serah terima dalam bentuk ucapan atau perbuatan 
c. penjual dipaksa untuk menjualkan barangnya kepada pembeli 
d. pembeli merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani 

16. Dalam kegiatan jual beli, proses saling menawar disebut …. 
a. menjual      c. transaksi 
b. membeli      d. laba 

17. Kesempatan memilih dalam Islam disebut …. 
a. khiyar      c. riba 
b. laba      d. akad 

18. Hak bagi semua pihak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli disebut …. 
a. khiyar syarat     c. khiyar ‘aibi 
b. khiyar majelis ‘aib    d. khiyar  

19. Masa khiyar syarat yang tidak diperbolehkan adalah ... hari. 
a. satu      c. tiga 
b. dua      d. empat 

20. Diperbolehkan melakukan … agar tidak terjadi kekecewaan bagi pembeli. 
a. khiyar      c. laba 
b. jual beli      d. riba 

 
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 

21. Orang yang menjual barang dagangannya dengan harga tertentu disebut …. 

22. Ucapan dari pedagang yang mengungkapkan bahwa ia bermaksud menjual 

barangnya dengan harga tertentu disebut …. 

23. Keadaan yang menyebabkan pembeli memiliki hak untuk memilih antara 

meneruskan atau membatalkannya disebut …. 

24. Masa berlaku khiyar syarat yang paling lama adalah … hari. 

25. Ucapan penjual, “Saya setuju membeli barang ini dengan harga Rp 5.000,-“ 

termasuk …. 

26. Hukum jual beli dengan mengurangi takaran adalah …. 

27. Kegiatan ekonomi dalam bentuk penukaran uang dengan barang disebut …. 

28. Dilakukan jual beli bertujuan untuk … . 



29. Seseorang menemukan suatu barang dalam perjalanannya. Untuk menambah 

bekal perjalanannya, ia menjual barang yang ditemukan tersebut. Menurut Islam, 

perbuatan tersebut adalah …. 

30. Keputusan untuk membatalkan jual beli karena adanya cacat barang yang tidak 

terlihat disebut khiyar …. 

 

III. Jawablah pertanyaan berikut secara jelas dan tepat! 

31. Terangkan apa yang dimaksud dengan jual beli ! 

Jawab : 

___________________________________________________________________

___ 

32. Sebutkan 3 syarat sah jual beli ! 

Jawab : 

___________________________________________________________________

___ 

33. Apa saja yang menyebabkan suatu jual beli haram dilakukan? 

Jawab : 

___________________________________________________________________

___ 

34. Apa hukum asal jual beli ? 

Jawab : 

___________________________________________________________________

___ 

35. Tuliskan firman Allah tentang jual beli yang dilarang dan dibolehkan ! 

Jawab : 

______________________________________________________________________ 



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
SKI KELAS VI 

I. Berilah tanda silang [X] pada jawaban a, b, c, atau  d, yang paling benar !  
1. Ali bin Abi Thalib lahir di kota…. 

a. Madinah    c.   Mesir 
b. Makah                d.   Kufah 

2. Ali bin Abi Thalib keturunan bani …. . 
   a    Abasiyah    c.   Umayah 

b. A’di                d.   Hasyim 
3. Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama masuk islam dari golongan…. 

a. orang tua    c.    saudagar 
b. anak-anak    d.    hamba sahaya 

1. Untuk memperdaya kaum kafir quraisy,Nabi Muhammmad SAW memerintahkan 
Ali bin Abi Thalib        untuk… 
a. berjaga-jaga di depan  rumah 
b. Meninggalkan rumah Nabi Muhammad 
c. tidur di tempat tidur  Nabi Muhammad 
d. menyebar pasir di halaman rumah 

2. Nabi Muhammmad SAW hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabat…. 
a. Zubair bin Awwam              c.    Abu Bakar as-Shidiq 
b. Usman bin Affan              d.    Zaid bin Tsabit 

6.    Tempat Nabi Muhammmad SAW berdakwah namanya…. 
             a.Darul Arqom                c.    Darut Taqwa 

b.Darun Hijrah                d.    DarunNajah 
 7    Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi anggota majlis as-Syura pada masa khalifah…. 

a.   Abu Bakar as-Shidiq      c.   Usman bin Affan 
b.   Umar bin Khattab      d.   Muawiyah bin Abi Sofyan 

8. Karena banyak menguasai ilmu pengetahuan ,maka Nabi Muhammad mengatakan 
Ali bin Abi Thalib merupakan….  
a.   Kota Ilmu         c.   Pintu gerbang ilmu 
b.   Jendela Ilmu       d.   lautan ilmu. 

9. Peperangan yang pernah diikuti Ali bin Abi Thalib pada masa Nabi Muhammad 
yaitu… 
a. Perang Badar        c.   perang onta 

             b.Perang Jamal                    d.   perang Shiffin  
10. Nama pedang yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib 

yaitu….. 
a. Zul-faqar    c.     Zul-Jalil 
b. Zun-Nur    d.     Zul -Firqoh 

11. Pada masa khalifah Umar bin Khatab,Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar 
perhitungan tahun islam dihitung berdasarkan…. 
a.   lahir Nabi Muhammad                c. hijrah Nabi Muhammad 
b.  dakwah Nabi Muhammad  d.wafat Nabi Muhammad 

12. Karena keberaniannya maka Ali bin Abi Thalib dijuluki…. 
a. Syaifullah    c.    Dzun-Nurain 
b. Al-Amin    d.    Al-Farauq 

13. Sahabat yang termasuk kelompok Assabiqunal Awwalun yaitu…. 



a. Kholid bin Walid   c.     Ali bin Abi Thalib 
b. Amru bin Ash   d.     Abu Sofyan 

14. Diantara sahabat yang membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah…. 
a. Amru bin Ash   c.     Amru bin Ash 
b. Thalhah bin Ubaidillah  d.     Umayyah bin Abu Sofyan 

15. Salah satu kebijakan Ali bin Abi Thalib setelah menjadi khalifah adalah…. 
a. menaikkan gaji para pejabat 
b. mengangkat saudara-saudaranya menjadi kholifah 
c. memberi tunjangan kaum muslimin melalui Baitul Mal 
d. memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus 

16. Perang jamal terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib melawan…. 
a. Zubair dan Thalhah                     c.     Amru bin Ash 
b. Muawiyah bin Abu Sofyan              d.   Abu Sofyan bin Harb 

17. Yang mendapat sebutan ummul mukmimin  adalah… 
a. Khatijah                            c.    Fatimah 
b. Ruqayyah                            d.    Aisyah 

18. Perang shiffin terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib melawan…. 
a. Muawiyah bin Abu Sofyan              c.    Thalhah bin Ubaidillah 
b.Abu Sofyan bin Harb              d.    Zubair bin Awwam 

19.  Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan ke…. 
a. Kufah    c.    Basrah 
b. Syiria    d.    Damaskus 
 
 

20. Dalam peristiwa tahkim kelompok Muawiyah bin Abi Sofyan diwakili oleh…. 
a. Zaid bin Harisah              c.    Abu Musa al-Asy’ari 
b. Amru bin Ash              d.    Zaid bin Tsabit 

21. Golongan yang tetap setia pada Ali bin Ali bin Abi Thalib disebut… 
a. Khawarij                          c.    Suni 
b. Syiah              d.    Umayyah 

22. Setelah keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib,kaum Khawarij menyingkir ke…. 
            a. Palestina              c.  Damaskus 
            b. Harurah              d.  Yerusalem 

23. Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal…. 
a. 20 Ramadhan 38 H                        c.    20 Ramadhan 40 H 
b. 21 Ramadhan 38 H                        d.    21 Ramadhan 40 H 

24. Ali bin Abi Thalib wafat dalam usia….. 
a. 60 tahun                        c.    62 tahun 
b. 61 tahun                        d.    63 tahun  

       25. Khalifah Ali bin Abi Thalib dimakamkan di…. 
           a. Makah             c.    Mesir 
           b. Madinah            d.    Irak 

II. Isilah titik-titik  di bawah ini dengan tepat ! 
1.  Ayah Ali bin Abi Thalib bernama…. 

2. Ali bin Abi Thalib masih saudara dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada…. 



3. Ali bin Abi Thalib masuk islam ketika menyaksikan Nabi Muhammad SAW 

sedang… 

4. Perang waqiatul jamal disebut juga perang…. 

5. Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah di masjid… 

6.  Kalender yang dibuat berdasarkan hijrah Nabi Muhammad SAW disebut….. 

7. Qadhi disebut juga…. 

8. Kaum Muslimin yang gugur dalam perang jamal sebanyak….orang 

9. Setelah kalah dalam peperangan,Aisyah dikembalikan ke…. 

10. Ali bin Abi Thalib pernah menjadi Fida’ bagi Nabi Muhammad,Fida’ artinya…. 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
1. Apakah artinya Khawarij ? 

2. Apa penyebab terjadinya perang Waqiatul Jamal atau perang onta? 

3. Apakah yang dimaksud Tahkim? 

4. Sebutkan nama perang yang terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib! 

5. Siapakah yang membunuh khalifah Ali bin Thalib ?. 

  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
PKN KELAS VI 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar! 



1. Kerjasama ASEAN dimulai ketika terjadi Deklarasi.... 

A. Bangkok 

B. Singapura 

C. Kuala Lumpur 

D. Jakarta 

2. Pada awal berdirinya, anggota ASEAN berjumlah.... 

A. 5 negara 

B. 6 negara 

C. 7 negara 

D. 8 negara 

3. Tukar-menukar misi kesenian dalam ASEAN merupakan kerjasama dalam bidang.... 

A. politik 

B. ekonomi 

C. kebudayaan 

D. keamanan 

4. Sekretariat tetap ASEAN berada di .... 

A. Manila 

B. Jakarta 

C. Bangkok 

D. Singapura 

5. Negara anggota ASEAN yang tidak mengalami penjajahan bangsa barat adalah.... 

A. Indonesia 

B. Malaysia 

C. Brunei Darussalam 

D. Thailand 

6. Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negara disebut.... 

A. multilateral 

B. politateral 

C. bilateral 

D. diplomasi 

7. Ibukota negara Myanmar adalah.... 

A. Bangkok 

B. Yangon 

C. Phnom Penh 

D. Vientien 

8. Negara-negara Asia Tenggara rata-rata merupakan negara.... 

A. agraris 

B. industri 

C. modern 

D. maju 

9. Narsisco Ramos berasal dari negara.... 

A. Malaysia 

B. Filipina 

C. Singapura 

D. Thailand 

10. Arti warna kuning pada logo ASEAN adalah.... 

A. keamanan 

B. kesucian 

C. kemakmuran 

D. dinamis 

11. Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota ASEAN yang.... 

A. ke-6 

B. ke-7 



C. ke-8 

D. ke-9 

12. Bentuk negara Thailand adalah.... 

A. republik 

B. serikat 

C. kesatuan 

D. kerajaan 

13. Memajukan perdagangan di lingkungan ASEAN termasuk kerjasama dalam bidang.... 

A. politik 

B. sosial 

C. ekonomi 

D. budaya 

14. Jumlah negara ASEAN sekarang ini.... 

A. 7 negara 

B. 8 negara 

C. 9 negara 

D. 10 negara 

15. Untuk menjaga perdamaian di negara yang sedang mengalami konflik, Indonesia mengirim.... 

A. Pasukan berani mati 

B. Pasukan anti huru-hara 

C. Pasukan Garuda 

D. Pasukan tempur 

16. Sekjen ASEAN yang pertama berasal dari negara.... 

A. Filipina 

B. Indonesia 

C. Malaysia 

D. Singapura 

17. Sekjen ASEAN yang sekarang adalah.... 

A. Dr. Surin Pitsuwan 

B. H.R. Dharsono 

C. Chan Kai You 

D. H.E. Ong Keng Yong 

18. Jakarta Informal Meeting digunakan untuk menyelesaikan masalah.... 

A. Filipina 

B. Kamboja 

C. Thailand 

D. Malaysia 

19. Menteri luar negeri Indonesia yang menandatangani naskah Deklarasi Bangkok adalah.... 

A. Ali Alatas 

B. Ali Murtopo 

C. Mochtar Kusuma Atmaja 

D. Adam Malik 

20. Peram Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN adalah sebagai pemprakarsa 

terbentuknya.... 

A. OPEC 

B. Non Blok 

C. ASEAN 

D. APEC 

21. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di... 

A. Bangkok 

B. Bali 

C. Manila 

D. Kuala Lumpur 



22. Penyelesaian konflik antar negara ASEAN dilakukan dengan cara... 

A. damai 

B. kekerasan 

C. hukuman 

D. pemboikotan 

23. Visi Indonesia tentang kawasan Asia Tenggara yang berdiri atas.... 

A. diri sendiri 

B. kaki sendiri 

C. orang lain 

D. pengaruh orang lain 

24. Konferensi perdamaian di Paris pada tahun.... 

A. 1988 

B. 1989 

C. 1990 

D. 1991 

25. Peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas dari politik.... 

A. luar neger 

B. sosial 

C. budaya 

D. ekonomi 

 
 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. ASEAN didirikan pada tanggal.... 

2. Menteri luar negeri Singapura yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah.... 

3. Negara Asia Tenggara yang belum tergabung menjadi anggota ASEAN adalah.... 

4. Pabrik abu soda ASEAN terdapat di negara.... 

5. Tukar-menukar misi kebudayaan termasuk kerjasama dalam bidang.... 

6. Kekuasaan tertinggi di dalam organisasi ASEAN adalah.... 

7. Negara di Asia Tenggara yang masuk menjadi anggota ke-10 ASEAN adalah.... 

8. KTT ASEAN I dan IX berlangsung di negara.... 

9. Pesta olahraga negara-neagra Asia Tenggara adalah.... 

10. Pasukan Garuda IV dan V dikirim untuk menyelesaikan konflik perang saudara di negara.... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan lima menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok! 

2. Meliputi bidang apa saja kerjasama ASEAN? 

3. Sebutkan negara-negara anggota ASEAN saat ini! 

4. Sebutkan tiga peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara! 

5. Sebutkan tiga nama tokoh bangsa Indonesia yang pernah menjadi Sekjen ASEAN! 

  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
BAHASA INDONESIA KELAS VI 

 

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b. C atau d pada jawaban yang benar! 
 
Bacaan untuk soal nomor 1-4. 
 
 Bapak Sanusi sebagai penanggungjawab Drum Band Gajah Mada, menjelaskan bahwa, 
Drum Band Gajah Mada terkenal mulai dari Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) 
hingga keseluruh Indonesia. 
 “Kami merasa bangga dan bahagia karena banyak prestasi pernah kami raih dalam 
kejuaraan drum band. Kami juga pernah menjadi juara umum dalam Festifal Drum Band 
seluruh Indonesia atau lebih dikenal FEDI. Ya, itu semua karena kami giat berlatih. Kegiatan 
drum band ini bermanfaat untuk menyalurkan bakat para remaja di bidang seni. Selain itu 
untuk menumbuuhkan kreativitas para remaja.” Hal ini dismpaikannya saat diwawancarai oleh 
Andi dan Bagus. 
 

1. Apa judul yang paling tepat untuk bacaan di atas? 
a. Drum Band Gajah Mada 
b. Drum Band Gajah Mada Meraih Juara 
c. Kejuaraan Drum Band 
d. Festival Drum Band 

2. Siapa penanggung jawab Drum Band Gajah Mada? 
a. FEDI 
b. Bapak Sanusi 
c. Andi 
d. Bagus 

3. Bagaimana perasaan Bapak Sanusi terhadap prestasi Drum Band Gajah Mada? 
a. Bangga 
b. Bahagia 
c. Bangga dan lupa diri 
d. Bangga dan bahagia 

4. Bagaiman Drum Band Gajah Mada bisa menjadi juara? 
a. Karena dilatih oleh Bapak Sanusi 
b. Karena tinggal di Jakarta 
c. Karena mereka giat berlatih 
d. Karena anggotanya remaja 

 
Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang tentram dan damai, bernama 

Kutatenggeuh. Rajanya bernama Prabu Suwarnalaya. Permaisuri beliau bernama Ratu 
Purbamanah. Walaupun kerajaan itu makmur, tetapi raja dan permaisuri merasa sedih. Mereka 
belum dianugerahi seorang anak. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di dalam hutan. 
 

5. Latar tempat pada kutipan cerita di atas adalah.... 
a. Kerajaan Kutatenggeuh 
b. Hutan 
c. Kerajaan Kutatenggeuh dan taman 
d. Kerajaan Kutatenggeuh dan hutan 

6. Amanat yang terkandung dari cerita di atas adalah.... 
a. Selalu adil dan bijaksana maka akan tercipta ketentraman. 
b. Bertindak adil bila menjadi pemimpin. 
c. Boleh bertindak semaunya bila menjadi pemimpin. 
d. Bertindak adil supaya disenangi pemimpin. 

7. Watak Prabu Suwarnalaya adalah.... 
a. Sombong 
b. Sabar 



c. Adil 
d. Jujur 

8. Ringkasan dari penggalan cerita di atas adalah.... 
a. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang tentram dan damai bernama 

Kutatenggeuh. 
b. Kerajaan Kutatenggeuh damai dan tentram. 
c. Raja Kerajaan kutatenggeuh bernama Prabu Suwarnalaya. 
d. Prabu Suwarnalaya dan permaisuri merasa sedih karena belum dikaruniai seorang 

anak. 
9. Saat menyimak berita radio, yang perlu diperhatikan adalah.... 

a. Merk radio 
b. Tempat penyiaran radio 
c. Pemilihan radio 
d. Orang yang membaca berita 

10. Tokoh dalam drama yang berwatak baik disebut.... 
a. Protagonis 
b. Anatagonis 
c. Masinis 
d. Optimis 

11. Ibu...”alfi, tolong belikan gula di warung...! 
Tanda baca yang benar untuk melengkapi kalimat di atas adalah.... 
a. : ? 
b. : ! 
c. ; ? 
d. ;! 

12. Pak Hardi selalu pergi ke sawah pada pagi ahri. 
Kalimat tanya yang sesuai adalah.... 
a. Siapa yang pergi ke kantor? 
b. Apa yang ditulis Pak Hardi? 
c. Kapan Pak Hardi pergi ke sawah? 
d. Mengapa Pak Hardi pergi? 

13. Kalimat iklan yang tepat untuk “Susu Supermilk”adalah.... 
a. Minumlah susu setiap hari 
b. Supermilk susu murni 
c. Supermilk diolah secara higienis 
d. Tumbuh kembang dengan Supermilk 

14. Yang tidak dicacat ketika melaporkan isi buku adalah.... 
a. Harga buku 
b. Judul buku 
c. Nama pengarang 
d. Jumlah halaman 

15. Makna yang masih tersembunyi/terselubung adalah makna.... 
a. Terselip 
b. Tersirat 
c. Terjepit 
d. Tersendiri 

16. Inti yang diceritakan dalam drama disebut.... 
a. Pokok drama 
b. Kesimpulan drama 
c. Isi drama 
d. Informasi drama 

17. Yang tidak termasuk unsur intrinsik drama adalah.... 
a. Tema 
b. Amanat 
c. Tokoh 
d. Pengarang 



18. Surat dinas disebut juga surat.... 
a. Resmi 
b. Kaleng 
c. Ulem 
d. Undangan 

19. Bagian yang tidak ada dalam surat resmi adalah.... 
a. Kop surat 
b. Harga perangko 
c. Nomor surat 
d. Tembusan 

20. Hadi dan teman-teman pulang sekolah pukul 12.45 WIB. 
Kalimat di atas dilengkapi dengan  keterangan.... 
a. Tempat 
b. Pukul 
c. Dimana 
d. Waktu 

21. Pada waktu istirahat, siswa kelas VI sholat Dhuha di mushola. 
Kalimat di atas menerangkan keterangan.... 
a. Waktu 
b. Pukul 
c. Tempat 
d. Dimana 

22. Kau yang membimbingku 
Kau yang mendidikku 
Kau yang membuatku pintar 
Kau pahlawan tanpa tanda jasa 
 
Puisi di atas menceritakan seorang.... 
a. Guru 
b. Polisi 
c. Dokter 
d. Orang tua 

23. Siti memasukkan buku pelajarannya ke dalam tas sekolahnya. 
Antonim kata yang bergaris bawah adalah.... 

a. Mengumpulkan 
b. Mengeluarkan 
c. Mengemaskan 
d. Membuka 

24. Kejadian itu mengagetkan semua anggota keluarga Pak Ahmad.     
Sinonim kata yang bergris bawah adalah.... 

a. Kejut 
b. Terkejut 
c. Dikejutkan 
d. Mengejutkan 

25. Di desa itu rumah-rumah roboh diterpa angin. 
Arti pengulangan pada kata bergaris bawah sama artinya dengan.... 

a. Pohon-pohon 
b. Kura-kura 
c. Mata-mata 
d. Kupu-kupu 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

 
26. Kata tanya dimana berguna untuk menanyakan .... 
27. Tokoh yang berwatak jahat dalam drama disebut.... 
28. Surat yang terdapat bagian nomor surat, perihal dan lampiran disebut surat.... 



29. Pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam drama disebut.... 
30. Koran, majalah, dan tabloid termasuk media.... 
31. Bahsa iklan harus dimengerti masyarakat umum atau disebut bahasa yang..... 
32. Cara mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang 

banyak disebut.... 
33. Makna yang masih tersembunyi dalam bacaan disebut.... 
34. Judul buku, nama pengarang, penerbit, yahun terbit, dan jumlah halaman termasuk .... 

buku. 
35. Di hutan, raksasa mengejar kemana saja Timun Emas berlari. 

Kata bergaris bawah menerangkan keterangan.... 
 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
 

36. Apa yang dimaksud pidato? 
37. Sebutkan susunan naskah pidato! 
38. Sebutkan macam macam latar! 
39. Sebutkan contoh surat resmi! 
40. Sebutkan ciri-ciri bahasa dalam iklan! 

 
  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
MATEMATIKA KELAS VI 

 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 

1. Pecaahan  senilai dengan pecahan… 

a.    b.   c.    d.          

2. Bentuk paling sederhana dari pecahan  adalah… 

a.     b.    c.     d.   

3. Bentuk desimal dari pecahan  adalah… 

a. 0,15  b. 0,2  c. 0,3  d. 0,45 

4. 20% dari Rp. 25.000,oo adalah… 

a. Rp. 20.000,oo b. Rp. 10.000,oo  c. Rp. 8.000,oo d. Rp. 5.000,oo 

5. Bemtuk pecahan dari 1,6 adalah… 

a.    b.     c.    d.   

6. 0,4 dari 28 adalah… 

a. 7   b. 8,5  c. 10,3  d. 11,2 

7. Perhatikan pecahan-pecahan dibawah ini ! 

  

Diantara pecahan-pecahan diatas yang tidak senilai dengan pecahan yang lain 

adalah… 

a.      b.     c.    d.  

8.      a = … 

a. 3    b. 5  c. 8  d. 12 

9. Pita sepanjang 1,5 meter dipotong menjadi 6 bagian sama panjang. Tiap potong pita 

panjangnya…meter. 

a. 0,25  b. 0,3  c. 0,35  d. 0,4 

10. Hasil dari 0,35 x 0,9 adalah… 

a. 31,5  b. 3,15  c. 0,315 d. 0,0315 

11. Pak Hasan memelihara 15 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Perbandingan banyaknya 

sapi dan kambing pak Hasan adalah… 



a. 3 : 5  b. 1 : 3  c. 2 : 5  d. 3 : 2 

12. 0,2 dari 1 kodi = … lembar. 

a. 2   b. 4  c. 8  d. 10 

13. Kota A dan kota B berjarak 22 km. jika jarak kota A dengan kota B pada gambar 4 

cm, maka skala yang digunakan adalah… 

a. 1 : 55  b. 1 : 550 c. 1 : 55.000 d. 1 : 550.000 

14. Skala pada peta 1 : 500.000. Jarak sebenarya 75 km. Jarak pada peta adalah… 

a. 10  b. 12  c. 13  d. 15 

15. Jarak kota Klaten dan Yogyakarta pada peta 1,6 cm. Skala yang digunakan 1 : 

1.885.000. Jarak kota Klaten dan Yogyakarta sesungguhnya adalah… 

a. 24,38  b. 28,25 c. 30,16 d. 32,25 

16. Hasil dari 210 x  adalah… 

a. 456  b. 546  c. 564  d. 645 

17. Pecahan  bila diurutkan dari yang terkecil menjadi… 

a.    b.    c.    d.    

18. Pecahan  bila diurutkan dari yang terbesar menjadi… 

a.   b.    c.    d.

 

19. Amir menabung di Bank sebesar Rp. 250.000,oo. Bank memberikan bunga sebesar 

12% pertahun. Tabungan Amir 1 tahun besarnya… 

a. Rp. 30.000,oo b. Rp. 250.000,oo c. Rp. 280.000,oo d. Rp. 300.000,oo 

20. 0,125; ; 0,25; 50%;   

Bilangan-bilangan diatas bila diurutkan dari yang terkecil menjadi… 

a. 0,125; 0,25; ; ; 50%    c. 0,25; 0,125;  ; ; 50% 

b. 0,125; ; 0,25; 50%;      d. 0,125; 0,25; ; ; 50% 

21. Ibu memberi uang kepada Amir Rp. 10.000,oo. Amir menggunakan  dari uangnya 

untuk membeli buku. Buku yang dibeli Amir harganya.. 

a. Rp. 6.000,oo b. Rp. 6.500,oo c. Rp. 7.000,oo d. Rp. 7.500,oo 



22. Hasil dari 1,6 + 50% = n.   n = … 

a.     b.     c.    d.   

23. Hasil dari 30% x 0,4 +   = n.    n = … 

a. 4,5  b. 4,05   c. 3,87   d. 3,78 

24. Jika harga 2 lusin buku Rp. 25.000,oo, maka 5 lusin buku harganya… 

a. Rp. 62.000,oo b. Rp. 62.500,oo c. Rp. 63.000,oo d. Rp. 63.500,oo 

25. Jarak kota A dan B adalah 62 km. Jika jarak kota A dan B pada peta 10 cm, maka 

skala yang digunakan adalah … 

a. 1 : 620.000 b. 1 : 62.000  c. 1 : 6.200 d. 1 : 620 

II. Isilah titik-titk dibawah ini dengan benar ! 

1. Bentuk desimal dari  adalah… 

2. 1 rim kertas = … lembar 

3.  = n.   n = … 

4. Di taman terdapat 25 bunga melati dan 35 bunga mawar. Perbandingan bunga 

melati dan bunga mawar adalah… 

5. Pita Ani  dari pita Aisyah. Jika jumlah panjang pita Ani dan Aisyah 14 meter, maka 

pita Ani panjangnya… meter 

6.  60% x 0,4 = n.   n = … 

7. Bentuk paling sederhana dari  adalah… 

8. 3,5; ; 25%; 0,85; 70%. Urutan dari yang terkecil adalah… 

 

 

9.        B  Keliling segitiga ABC sebenarnya adalah… 

    

A      Skala 1 : 150        C 

10. Bu Fatimah dapat menjahit 2 baju dalam 3 hari. Dalam 1 bulan bu Fatimah dapat 

menjahit… baju. 



III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan harga Rp. 300.000,oo. Setelah 

dijual Ia mendapat untung 18%. Berapakah haraga jual beras tersebut ? 

2. Luas sawah pak Amir  hektar. Luas sawah pak Umar 0,9 hektar. Luas sawah pak 

Bakri  hektar. Berapa luas sawah mereka seluruhnya ? 

3. Ayah membeli  liter minyak tanah.  dari minyak tanah itu diberikan kepada 

paman, dan sisanya dimasukkan dalam kompor. Berapa liter minyak yang 

dimasukkan dalam kompor ? 

4. Perbandingan umur ayah dan ibu 5 : 4. Jika selisih umur mereka 8 tahun, berapakah 

umur ayah dan ibu ? 

5. Jarak kota Bogor dan Cirebon 250 km. Jarak kota Bogor dan Cirebon 8 cm. erapakah 

skala yang digunakan ? 

  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
IPA KELAS VI 

 
I. PILIHAN GANDA 

Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 

1. Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut …. 

a. kalor      c. gaya  

b. gerak      d. Energy  

2. Perhatikan gambar berikut ! 

 

Kegiatan yang terjadi pada gambar merupakan contoh gaya …. 

a. dorongan      c. gravitasi  

b. magnet      d. tarikan  

3. Perhatikan gambar berikut ! 

  

Kegiatan yang terjadi pada gambar dipengaruhi oleh gaya …. 

a. dorongan      c.gravitasi  

b. magnet      d. tarikan  

  



 

4. Di bawah ini contoh alat yang menggunakan prinsip gaya dan gerak adalah …. 

a.     c.   

b.     d.   

5. Berikut ini pernyataan yang benar tentang ketapel adalah …. 

a. semakin kuat tarikan maka dorongan bola bidik semakin cepat  

b. semakin lambat tarikan maka dorongan bola bidik semakin cepat  

c. semakin lambat tarikan maka dorongan bola bidik tetap  

d. semakin cepat tarikan maka dorongan bola bidik semakin lambat 

6. Sobekan-sobekan kecil dari kertas tertarik oleh penggaris plastic setelah digosok-

gosokkan pada rambut kering sebab penggaris memiliki . . . .  

a. muatan listrik     c. gaya tarik  

b. gaya magnet     d. gaya pegas 

7. Rangkaian berikut yang dapat menghasilkan energi listrik adalah . . . . 

a.      c.   

 b.      d.  

8. Berikut ini sumber energi listrik, kecuali . . .  

a. baterai      c. generator  

b. dinamo      d. isolator  

  



 

9. Alat berikut yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak yaitu . . . . 

a.     c.    

b.     d.  

10. Aliran kawat yang bersifat elastis adalah …. 

a. dynamo     c. pegas 

b. kawat     d. Kabel 

11. Pada setrika listrik terjadi perubahan …. 

a. energi listrik menjadi energi panas 

b. energi listrik menjadi energi cahaya  

c. energi listrik menjadi energi gerak  

d. energi listrik menjadi energi kimia  

12. Lampu neon yang dinyalakan terjadi perubahan ….  

a. energi listrik menjadi energi cahaya 

b. energi listrik menjadi energi kimia  

c. energi cahaya menjadi energi listrik  

d. energi kimia menjadi energi listrik  

13. Lampu neon, setrika listrik, kipas angin merupakan perabot rumah tangga yang 

menggunakan prinsip ….  

a. perpindahan energi  

b. perubahan energy  

c. perpindahan dan perubahan energy  

d. perambatan energy  

14. Prinsip kerja kipas angin sama dengan prinsip kerja ….  

a. lampu neon     c. kompor listrik  

b. AC       d. setrika listrik  

  



 

15. Contoh sumber listrik tenaga kimia adalah ….  

a. generator      c. dinamo sepeda  

b. baterai      d. turbin PLTA  

16. Perusahaan yang menangani listrik adalah ….  

a. PDAM      c. PLN  

b. PLTN      d. PLTA  

17. Peralatan listrik yang digunakan untuk tanda peringatan adalah … 

a. alarm     c. dynamo 

b. Adaptor      d. diode  

18. Jenis peralatan listrik yang berguna untuk penyampaian informasi kepada masyarakat 

secara visual adalah ….  

a.      c.   

b.      d.   

19. Di bawah ini peralatan yang dapat digunakan dengan energi listrik adalah ….  

a. traktor      c. pengungkit 

b. adaptor      d. diode  

20. Alat yang digunakan untuk menguji peralatan listrik adalah …. 

 a. altimeter      c. thermometer  

 b. multimeter      d. barometer  

21. Karya sederhana yang menggunakan energi listrik contohnya…. 

a.magnet      c. kulkas 

b. televisi      d. model lampu lalu lintas  

  



 

22. Pengujian peralatan listrik dapat dilakukan dengan ….  

a. diode      c.adaptor  

b. bola lampu      d. resistor  

23. Perhatikan gambar berikut !  

  

Alat listrik pada gambar tersebut berfungsi untuk . . . .  

a. menghangatkan ruangan  

b. mendinginkan makanan  

c. menghangatkan makanan  

d. mendinginkan ruangan  

24. Berikut ini alat dan bahan untuk membuat bel listrik, kecuali . . . .  

a. bekas gulungan benang  

b.tiga buah lampu led  

c. kabel dua warna secukupnya  

d. sakelar  

25. Salah satu cara menghemat energi listrik yaitu . . . . 

 a. membiarkan televisi menyala terus  

b. mematikan lampu pada siang hari dan saat tidur  

c. menggunakan alat listrik yang energinya besar  

d. membiarkan AC menyala terus-menerus 

II. ISIAN SINGKAT 

1. Gaya meliputi . . . .  dan . . . . 

2. Berat benda mempengaruhi besarnya. . . . 

3. Semakin berat beban maka gaya tarik semakin. . . . 

4. Peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yaitu . . .  

5. Pada kipas angin terjadi perubahan dari energi. . . .menjadi energi . . . . 

6. Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh . . . . 

7. Perusahaan yang menangani listrik adalah . . . . 

8. Penggunaan listrik yang paling tinggi terjadi pada pukul . . . . 

9. Alat untuk menguji karya sederhana yang masih dapat digunakan atau tidak adalah 

menggunakan. . . . 

10. Sumber listrik dengan menggunakan tenaga kimia contohnya . . . .  

III. URAIAN 

1. Apakah yang dimaksud dengan gaya dan gerak!  

2. Sebutkan 3 contoh alat yang menggunakan prinsip gaya dan gerak! 

3. Tuliskan manfaat sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari!  

4. Tuliskan contoh tindakan menghemat penggunaan listrik!  

5. Jelaskan langkah-langkah cara pembuatan model lampu lalu lintas! 



  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
IPS KELAS VI 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

1. Peralihan musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya disebut musim adalah . . . . 

a. pancaroba  c. gugur 

b. panas   d. semi  

2. Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi karena . . . . 

a. terdapat pertemuan berbagai lempeng bumi 

b. Indonesia merupakan daerah subur 

c. letak Indonesia yang diapit oleh dua benua 

d. letak Indonesia di antara dua samudra 

3. Berikut ini termasuk peristiwa alami yang menyebabkan gempa bumi adalah terjadinya . . . . 

a. terjadinya tsunami c. letusan gunung api 
b. terjadinya erosi  d. kebakaran hutan 

4. Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam terjadi pada .... 

a. 22 Maret 1985  c. 26 Desember 2004 

b. 22 Agustust 1987 d. 26 Mei 2006 

5. Berikut bukan penyebab terjadinya banjir, yaitu .... 

a. penanaman hutan yang gundul 
b. membuang sampah di aliran sungai 
c. membangun rumah di daerah resapan air 
d. menebang hutan 

6. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca, seperti hujan disebut bencana alam …. 

a. Geologis  c. ekstrateresterial 

b. Klimatologis  d. vulkanologi 

7. Berikut merupakan bencana alam geologis, yaitu .... 

a. tsunami, badai, dan kekeringan 

b. gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunungapi 

c. banjir bandang, badai, dan hantaman meteor 

d. banjir, kekeringan, dan badai 

8. Daerah di Asia Tenggara yang sering mengalami bencana letusan gunung berapi dan badai 

tropis adalah . . . . 

a. Malaysia c. Thailand 

b. Singapura d. Filipina 

9. Tanah longsor bisa diantisipasi dengan cara .... di bukit. 

a. membangun rumah c. menggali kaki  

b. reboisasi d. menggunduli 

10. Saat terjadi bencana banjir sebaiknya kita segera . . . 

a. mencari tempat yang tinggi 

b. bersembunyi di kolong tempat tidur 

c. menyalakan listrik agar terang 

d. menonton banjir di tepi sungai 

11. Gempa bumi termasuk jenis bencana alam .… 

a. geologis   c. ekstrateresterial 

b. klimatologis  d. vulkanologi 

12. Gelombang laut yang terjadi akibat gempa bumi yang berpusat di laut disebut .… 

a. gempa bumi  c. tsunami 

b. banjir   d. Gunung meletus 

13. Tsunami berasal dari bahasa .... 



a. Inggris   c. Indonesia 

b. Jepang   d. Rusia 

14. Membuang sampah dan limbah ke sungai dapat menyebabkan terjadinya bencana .... 

a. letusan gunungapi c. badai 

b. tanah longsor  d. banjir 

15. Berikut bukan penyebab terjadinya tanah longsor, yaitu .... 

a. getaran mesin 

b. penggunaan bahan peledak 

c. erosi 

1. membangun perumahan di daerah resapan air; Globalisasi berasal dari kata global yang 

berarti .... 

a. Menyempit  c. memajukan 

b. Mendunia  d. Mengembangkan 

2. Dampak positif globalisasi adalah .... 

a. lingkungan hidup semakin rusak 

b. nilai-nilai sosial semakin luntur 

c. semangat kerja tinggi 

d. lapangan kerja semakin berkurang 

3. Globalisasi membawa dampak negatif bagi hidup manusia yaitu . . . . 

a. Semangat bekerja keras 

b. disiplin 

c. menghargai waktu 

d. individualistik 

4. Sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi adalah .... 

a. bergaul dengan orang pandai 

b. suka menggunakan produk luar negeri 

c. membekali diri dengan ilmu pengetahuan 

d. membenci orang asing yang tinggal di dalam negeri 

5. Berikut bukan dampak globalisasi yang terjadi di masyarakat, yaitu .... 

a. pakaian dengan mode yang sama  

b. pergerakan orang dan barang semakin cepat dan mudah 

c. tradisi dari luar memberikan dampak positif bagi budaya asli 

d. masyarakat mudah mendapatkan produk dari luar negeri 

6. Peran serta Indonesia dalam Organisasi OPEC adalah bentuk hubungan.... 

a. bilateral   c. multirateral 

b. regional   d. kultural 

7. Penanaman modal asing di Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajah .... 

a. Portugis   c. Jepang 

b. Inggris   d. Hindia Belanda 

8. Faktor pendorong beroperasinya perusahaan asing di Indonesia kecuali.... 

a. mudahnya bahan baku c. letak strategis 

b. jumlah penduduk besar d. masyarakat bodoh 

9. Keuntungan penanaman modal asing di Indonesia adalah .... 

a. Pencemaran lingkungan 

b. Terbengkalainya sector pertanian 

c. Menambah devisa Negara 

d. Lahan pertanian menjadi sempit 

 

10. Perusahaan asing enggan menanamkan modalnya di suatu Negara karena hal-hal sebagi berikut, 

kecuali.... 

a. Jumlah penduduk yang banyak 



b. Keadaan Negara tidak aman 

c. Sedikitnya jumlah konsumen 

d. Pejabat pemerintah yang korupsi 

II. Isilah titik di bawah ini dengan paling tepat! 

1. Peristiwa alam yang merugikan manusia disebut .... 

2. Titik pusat terjadinya gempa disebut .... 

3. Terasering merupakan salah satu cara untuk menghindari bencana .… 

4. Global Positioning system (GPS) adalah teknologi canggih yang dapat digunakan untuk 

.… 

5. Proses mendunia batas batas adalah pengertian dari .... 

6. Dampak negatif globalisasi adalah munculnya sikap memetingkan diri sendiri biasa disebut sikap 

…. 

7. Internet, handphon adalah bukti globalisasi bidang …. 

8. Letak perbedaan penanaman modal asing zaman penjajah Belanda dengan sekarang 

adalah pembagian …. 

9. Perusahaan asing mendirikan pabrik di Indonesia sehingga dapat mengurangi ….  

10. Makin sempitnya lahan pertanian merupakan … penanaman modal asing. 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan 3 jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya! 

2. Apa yang maksud dengan mitigasi? Jelaskan! 

3. Sebutkan 4 perubahan prilaku masyarakat akibat pengaruh globalisasi! 

4. Jelaskan 3 sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi globalisasi! 

5. Apa saja yang menjadi daya tarik investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia? Sebutkan! 

 
 
 
  



ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB 
BAHASA INGGRIS KELAS VI 

 
 

I. Choose a, b, c, or d for the correct answer! 
1. ... forget to bring umbrella, the right to complete the sentences is ...  

 a. do   b. Don`t  c. Does   d. Doesn`t    
2. The student in the class is very noisy, so the teacher can say... 

 a. don`t forget  b. Don`t be nosiy  c. Don`t worry d. Don`t cry 
3. Not – speak – do – loudly - !  

 The correct order is ...  
 a. do not speak loudly!    c. Do not loudly speak!   
 b. loudly speak do not !   d. Speak loudly do not!  
4. If you want go to school, don`t forget to ...  

 a. have dinner  b. Have breakfast  c. Have lunch   d. Have dream  
5. Remember in indonesia is ... 

 a. jangan lupa b. Mengingat   c. Ingatan   d. Jangan marah  
6. Jangan lupa in english is ...  

 a. don`t forget  b. Remember   c. Don`t worry  d. Don`t be noisy  
7. Student can borrow book in the library if they bring ...  

 a. librarian  b. Member card c. Library card   d. Catalogue  
8. Don`t – hand – your – wash – forget – to  

 The correct order is ...  
 a. Don`t forget wash to your hand  c. Don`t forget hand to your wash 
 b. Don`t forget to your hand wash   d. don`t forget to wash your hand 
9. These sentences are wrong, except ...  

 a. Don`t cheat please!   C. Don`t, please! 
 b. please, cheat don`t!   D. don`t, please cheat! 
10. The school is in the south. The antonym of south is ...  

 a. west   b. North   c. East   d. south east  
11. What is the direction between north and east?  

 a. south east  b. North east   c. South west  d. north west   
12. The sunset in the ...  

 a. east   b. West   c. South  d. north  
13. The capital of east Java is ...  

 a. Semarang b. Surabaya   d. Bandung  d. Jakarta  
14. Yau  can`t ... you car here.  

 a. Stop   b. Move  d. turn   d. park  

  
 
 
 
15. We can`t turn ...  

 a. south   b. North   c. Left   d. west  
16. Can you tell me ... is the Kemenang? 

 a. where   b. When   c. What  d. who  
17. The opposite of west is ...  

 a. north   b. South   c. East   d. left  
18. The washing machine ... Melinda  

   a. behind   
   b. beside  
   c. next to  
   d. between  
19. My mother buy apples in the ...  

 a. green grocer  b. Fruitstall   c. Grocery  d. bakery  
20. Mr. Mirna buys vegetables in the ...  

a. green grocer  b. Fruitstall   c. Grocery  d. bakery 
21. What thing is it?  



a. it is a shopping list  
 b. it is trolley  
 c. it is basket  
 d. receipt.  

22. My sister goes to the market by...  
a. bus  b. Train  c. Pedicab  d. bicycle 

 
 
 

23. The cashier put all the things in the ... 
a. shoping list  

 b. plastic bag  
 c. kiosk  
 d. show – case  

24. How much ... it cost? 

 a. are   b. Do    c. Does   d. is    
25. We don`t discount this jeans. The undelined means ... 

 a. mebeli   b. Menjual   c. Memotong  d. potongan  
   
II. Fill in the blank to the correct answer! 

1. If we want to reminding someone`s, we say . . . 
2. We can buy the jacket in the ...  
3. Today is rainy season I`m ... to bring umbrella, so I have flu.  
4. To ask someone`s permission we can say ...  
5. ... forget to study hard! 
6. Rohi can borrow book in the ...  
7. We stand up on the left side, on the left side means ...  
8. On the corner means . . . 
9. The – east – sun – rise – in – the  
10. Go a head in indonesia means ... 

 
III. Answer these question below! 

1. Mention two of reminding someone to do something.  
2. Mention part of the direction? 
3. Mention part of the location?  
4. The shopkeeper is on the corner market. Translate into indonesian! 
5. “Ibuku membeli ssepasang sepatu dipasar tradisional”.  

Translate into english!  
 


