
 

 

Nama : _____________________________ 

UH TEMA 2 SUBTEMA 1 

1. Aku sebuah bilangan dua angka. Jika bilangan 534 ditambah aku, hasilnya menjadi 578. Aku adalah 

bilangan …. 

a. 33   b. 37   c. 42   d. 44 

2. 15% dari 200 butir kurma adalah …. 

a. 10   b. 15   c. 20   d. 30 

3.       
 

 
        . Nilai n adalah …. 

a. 3   b. 6   c. 9   d. 12 

4. Satu kardus roti berisi 6 potong roti. Jika harga satu potong roti Rp. 4.000,-, harga 2 kardus roti adalah …. 

a. Rp.96.000  b. Rp. 48.000  c. Rp. 24.000  d. Rp.12.000 

5. Harga satu kilogram gula mula-mula Rp. 12.500. Setelah mengalami kenaikan harga, harganya menjadi Rp. 

15.000. Persentase kenaikan harga gula adalah …. 

a. 10%   b. 15%   c. 20%   d. 25% 

6. Air selalu tersedia di bumi, karena mengalami …. 

a. Pasang   b. surut  c. hujan  d. siklus 

7. Berikut yang terjadi akibat dari kelangkaan air bagi kehidupan di sekolah adalah …. 

a. Areal persawahan kekeringan   c. peralatan laboratorium menjadi rusak 

b. Tanaman tumbuh subur   d. toilet menjadi bersih dan tidak berbau 

8. Air bermanfaat sebagai irigasi merupakan manfaat air bagi kegiatan …. 

a. Pendidikan  b. Pertanian  c. Sosial  d. Ekonomi 

9. Pada musim kemarau ketersediaan air akan …. 

a. Bertambah  b. meningkat  c. berkurang  d. tetap 

10. Tanaman yang biasa ditanam di persawahan, yaitu …. 

a. Tebu   b. padi   c. pisang  d. eceng gondok 

11. Bahan mentah yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri disebut …. 

a. Bahan setengah jadi b. bahan mentah c. bahan baku  d. bahan jadi 

12. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pembangunan industri adalah …. 

a. Memperluas kesempatan kerja  c. meningkatkan kesejahteraan rakyat 

b. Menciptakan kesenjangan sosial  d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

13. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri masyarakat desa adalah …. 

a. Memiliki toleransi sosial kuat   c. adat istiadat dan norma agama kuat 

b. Kehidupan tergantung pada alam  d. penduduk bersifat individualis 

14. Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam 

suatu negara adalah …. 

a. Desa   b. Kecamatan  c. Kabupaten  d. Provinsi 

15. Desa yang mata pencaharian utama penduduknya di bidang pertanian dan perkebunan disebut …. 

a. Desa tradisional b. desa industri c. desa nelayan d. desa agraris 

 

16. Harga satu kantong beras merah Rp. 35.000,-. Berapa harga satu kantong beras merah setelah mengalami 

kenaikan 20%? 

17. Sebutkan 5 dampak jika terjadi kelangkaan air bagi kehidupan? 

18. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan industri? 


