Nama : ____________________________
UH TEMA 1 SUBTEMA 1
I.

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

1.

Berikut ini yang bukan termasuk kebutuhan primer adalah ….
a. Pakaian
b. Makanan
c. Rekreasi
d. Rumah
Kebutuhan tambahan disebut juga dengan kebutuhan ….
a. Primer
b. Sekunder
c. Tersier
d. Pokok
Pak Bambang adalah seorang petani. Saat ini dia beralih profesi menjadi tukang bangunan. Perubahan
perilaku Pak Bambang dapat menyebabkan dia tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan . . . bagi tetangganya.
a. Sandang
b. Pangan
c. Papan
d. Pokok
Sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas kelompok yaitu . . . .
a. Egois
b. Acuh tak acuh
c. Angkuh
d. Rendah diri
Fatimah sedang membantu neneknya memasak. Bentuk sikap dari Fatimah mencerminkan kerja sama di ….
a. Masyarakat
b. Keluarga
c. Sekolah
d. Lingkungan
Kosa kata baku dari kata sangking adalah ….
a. Sanking
b. Saking
c. Sangkang
d. Sankin
Bacaan berikut ini untuk soal nomor 2 – 4
Topeng Panca Wanda, yaitu lima karakter topeng dalam tari Topeng Cirebon. Pertama, topeng Panji
melambangkan bayi baru lahir. Kedua, topeng Samba menggambarkan anak ceria. Ketiga, topeng Patih
melambangkan orang dewasa tegas. Keempat, topeng Rumyang menggambarkan seorang remaja. Kelima,
topeng Kelana melambangkan seorang yang sedang marah.
Lima karakter topeng dalam tari Topeng Cirebon disebut dengan topeng ….
a. Panca warna
b. Panca sana
c. Panca wanda
d. Panca panji
Topeng patih adalah melambangkan seseorang yang ….
a. Dewasa tegas
b. Dewasa marah
c. Remaja tegas
d. Anak ceria
Karakter topeng Cirebon yang menggambarkan seseorang sedang marah adalah ….
a. Kelana
b. Panji
c. Patih
d. Rumyang
Seseorang yang tugasnya mencari/mengumpulkan berita disebut ….
a. Narasumber
b. Wartawan
c. Penyiar berita
d. Informan

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Bentuk pecahan campuran dari
a.

12.

Bentuk persen dari
a. 34%

b.

b. 51%

Bentuk desimal dari adalah ….

14.

a. 0,125
b. 1,25
Hasil dari 2,3 x 3, 45 adalah ….
a. 7935
b. 5,75
Yang bukan termasuk hasil dari
a.

16.
17.
18.

19.

c.

d. 4

c. 68%

d. 85%

c. 12,5

d. 125

c. 7,935

d. 5,75

c.

d.

adalah ….

13.

15.

adalah ….

b.

: adalah ….

Berikut ini yang bukan sifat gas adalah ….
a. Volume tetap
b. dapat dimampatkan
c. volume tidak tetap d. bentuk sesuai wadah
Kamar mandi menjadi harum karena adanya kamper. Perubahan pada kamper tersebut disebut ….
a. Mencair
b. menyublim
c. membeku
d. mengkristal
Peristiwa perubahan wujud benda yang dapat kembali kebentuk semula adalah ….
a. Telur yang direbus dan didinginkan
c. plastik yang dipanaskan dan didinginkna
b. Kayu yang dibakar dan didinginkan
d. es yang dipanaskan kemudian dibekukan
Berikut yang tidak termasuk akibat penebangan hutan yang tidak terkontrol adalah ….
a. Hilangnya tempat tinggal hewan
c. tanah longsor di dataran tinggi
b. Meningkatnya jumlah populasi hewan
d. gersangnya tanah hutan

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

II.
31.
32.

33.
34.

Pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dicontohkan oleh ….
a. Menebang pohon semaunya sendiri
c. menangkap ikan menggunakan jaring
b. Membiarkan air terbuang sia-sia
d. menggunakan pestisida dalam jangka panjang
Lingkungan yang terbentuk karena adanya interaksi sesama manusia dengan tujuan untu memenuhi
kebutuhan hidupnya disebut ....
a. Lingkungan sosial
b. Lingkungan ekonomi
c. Lingkungan alam d. Lingkungan budaya
Berikut yang merupakan contoh hubungan manusia dengan lingkungan sosial budaya adalah ....
a. Manusia membutuhkan air untuk minum
b. Ketua RT mengadakan rapat untuk acara kerja baktu di lingkungan
c. Ibu membeli pakaian di toko pakaian
d. Manusia membutuhkan kayu untuk membuat rumah
Berikut yang bukan dampak penambangan pasir laut adalah ....
a. Terjadinya abrasi
c. Tenggelamnya sebuah pulau
b. Penurunan produktivitas penangkapan ikan
d. Rusaknya ekosistem hutan
Penebangan pohon secara ilegal mengakibatkan ....
a. Kesuburan tanah berkurang
c. Ikan-ikan kecil mati
b. Hutan gundul
d. Erosi
Perhatikan contoh kegiatan berikut ini!
1) Menangkap ikan dengan pukat harimau
2) Melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih
3) Membiarkan air terbuang sia-sia
4) Memupuk tanaman dengan pupuk kompos
5) Melakukan penangkaran hewan yang dilindungi
6) Melakukan perburuan liar
Yang termasuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab adalah ....
a. 1 – 2 – 3
b. 4 – 5 – 6
c. 1 – 3 – 5
d. 2 – 4 – 5
Ondel-ondel adalah salah satu budaya yang berasal dari daerah ….
a. Jakarta
b. Bandung
c. Surabaya
d. Semarang
Kesenian daerah yang terkenal di daerah Ponorogo adalah ….
a. Wayang
b. Tari topeng
c. Ngaben
d. Reog
Roncean yang biasanya digunakan untuk pengantin jawa terbuat dari ….
a. Bunga mawar
b. Bunga melati
c. Biji semangka
d. Biji srikaya
Meronce manik-manik memerlukan ….
a. Kesopanan
b. Kejujuran
c. Kreativitas
d. Keikhlasan
Ada dua macam manik-manik yang biasa digunakan untuk meronce yaitu terbuat dari bahan buatan dan ….
a. Industri
b. Cadangan
c. Alam
d. Daur ulang
Jawablah pertanyaan berikut!

Jelaskan dan berikan contoh jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkat pemenuhannya!
“Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi. Berdasarkan penelitian,
ditemukan fakta bahwa es abadi di kutub mencair lebih cepat dan lebih banyak dari tahun-tahun
sebelumnya.”
Tuliskan informasi yang ada pada bacaan di atas!
Reno mengendarai sepeda menempuh jarak 2,3 km dalam waktu 1 jam. Berapa km jarak yang ditempuh
Reno selama 2,5 bersepeda dengan kecepatan yang sama?
Jelaskan nama perubahan wujud zat berikut!

35.
36.

Berikan 3 contoh kegiatan manusia yang berpengaruh pada keseimbangan alam!
Sebutkan 3 kerajinan daerah beserta asal daerahnya!

