
 LATIHAN TEMA 7 SUB TEMA 1  NAMA : ______________ 

1. Contoh benda hidup adalah ___________________, 

___________________,_______________________ 

2. Ciri-ciri benda hidup adalah _____________________________ 

___________________________________________________ 

 

3. Contoh benda tak hidup adalah _________________________ 

____________________________,________________________ 

4. .   kursi adalah benda _________________ 

Kursi tidak dapat ___________________ 

Kursi tidak butuh _________________ 

   Kangguru benda _______________________ 

   Kangguru dapat _______________________ 

   Kangguru bergerak dengan ______________________ 

5. Dapat berpindah tempat, dan tumbuh besar, juga butuh makan adalah ciri-

ciri benda __________________________________________________ 

 

6.         Gambar di samping adalah lambang ___________________ 

 

7.      Manusia benda ______________   

    Manusia bisa ____________________________ 

 

8. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup ciptaan 

_________________ 

9.            Gambar di samping lambang dari sila ke ______________ 

10.        Bunyi dari sila ke empat adalah  ______________________ 

                   ________________________________________________ 

 

11. Saat bermain dengan harus rukun dan tidak boleh   

12. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan   

13. Manusia tumbuh dari ____________________menjadi anak-anak. 

14. Sebutkan 3 contoh benda mati ___________________________, 

______________________, dan __________________________ 

15.   Pohon di samping adalah contoh benda  

16. Pohon membutuhkan ____________________dan 

___________________________untuk hidup. 

17. Pada saat gerakan berlari. Badan sedikit _________________ ke depan. 

18. Makan makanan yang  _________________  akan membuat kita sehat. 

19. Lirik lagu yang diberi nada panjang akan dinyanyikan dengan nada 

______________________ 

20. Menjaga dan memelihara gedung sekolah adalah perbuatan yang 

__________________________ 

21. Sila kelima Pancasila memiliki lambang ___________________ 

22. Gerakan berlari ditempat, gerakan kaki dilakukan dengan____________ 

23. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur dengan 

merawat ______________________ 

24. Makhluk hidup __________________________ untuk melestarikan 

keturunan 

25. Setiap makhluk hidup akan ____________________ besar dan tinggi 

 

 

 

 

 

 

 



LATIHAN TEMA 7 SUB TEMA 1  NAMA : ______________ 

1. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan 

2. Ciri-ciri benda hidup adalah bernafas, tumbuh besar, bergerak, 

berkembang biak, membutuhkan makan dan minum  

3. Contoh benda tak hidup adalah meja, kursi, mobil, rumah, boneka 

4. .   kursi adalah benda mati 

Kursi tidak dapat bergerak 

Kursi tidak butuh makan dan minum 

   Kangguru benda hidup 

   Kangguru dapat bergerak 

   Kangguru bergerak dengan melompat 

5. Dapat berpindah tempat, dan tumbuh besar, juga butuh makan adalah ciri-

ciri benda hidup 

 

6.         Gambar di samping adalah lambang Negara Indonesia 

 

7.      Manusia benda mati    

    Manusia bisa tumbuh besar 

 

8. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup ciptaan 

Allah 

9.            Gambar di samping lambang dari sila ke empat 

10. Bunyi dari sila ke empat adalah Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan 

11. Saat bermain dengan harus rukun dan tidak boleh bertengkar   

12. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunan   

13. Manusia tumbuh dari  bayi menjadi anak-anak. 

14. Sebutkan 3 contoh benda mati robot, mobil, buku, pensil, tas, boneka 

15.   Pohon di samping adalah contoh benda  

16. Pohon membutuhkan makanan dan minuman untuk 

hidup. 

17. Pada saat gerakan berlari. Badan sedikit condong  ke depan. 

18. Makan makanan yang  bergizi  akan membuat kita sehat. 

19. Lirik lagu yang diberi nada panjang akan dinyanyikan dengan nada 

panjang 

20. Menjaga dan memelihara gedung sekolah adalah perbuatan yang terpuji 

21. Sila kelima Pancasila memiliki lambang padi dan kapas 

22. Gerakan berlari ditempat, gerakan kaki dilakukan dengan cepat 

23. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur dengan 

merawat hewan dan tumbuhan 

24. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunan 

25. Setiap makhluk hidup akan tumbuh besar dan tinggi 

 


