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UH TEMA 3 SUBTEMA 1
Pada hari Minggu, sebuah taman wisata dikunjungi 250 pengunjung dewasa dan 275 pengunjung anak-anak.
Perbandingan pengunjung dewasa dan pengunjung anak-anak adalah ….
a. 1 : 2
b. 5 : 6
c. 10 : 11
d. 10 : 15
Teks berikut untuk soal no 12-13
Ahmad membeli sebuah baju dan sebuah tas dengan harga Rp. 90.000,00. Perbandingan harga sebuah baju
dan sebuah tas yaitu 1:2.
Harga sebuah tas yaitu ….
a. Rp. 30.000,00
b. Rp. 40.000,00
c. Rp. 60.000,00
d. Rp. 80.000,00
Selisih harga baju dan tas yang dibeli Ahmad adalah ….
a. Rp. 15.000,00
b. Rp. 20.000,00
c. Rp. 25.000,00
d. Rp. 30.000,00
Ibu memiliki sebungkus permen. Jika permen tersebut dibagikan kepada 5 anak, setiap anak mendapat 8
permen. Dengan jumlah permen yang sama, jika permen tersebut dibagikan kepada 4 anak, setiap anak akan
mendapat … permen.
a. 4
b. 5
c. 8
d. 10
Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan kelas V adalah 3 : 4. Jika jumlah siswa kelas V adalah 35, maka
jumlah siswa perempuannya adalah ….
a. 12
b. 15
c. 20
d. 25
Barang atau benda yang dapat menghasilkan listrik disebut ….
a. Aliran listrik
b. tenaga listrik
c. arus listik
d. sumber listrik
Contoh sumber listrik tenaga kimia adalah ….
a. Baterai dan nuklir
b. aki dan dinamo
c. baterai dan aki
d. generator dan panel surya
Pada suatu rangkaian tertentu terlihat nyala lampu agak redup dan bila satu lampu dimatikan, maka lampu
lainnya ikut mati. Peristiwa ini dapat terjadi pada rangkaian ….
a. Paralel
b. seri
c. campuran
d. semi paralel
Jika saklar pada rangkaian diatas diputus, maka ….
a. Kedua lampu akan menyala
b. Kedua lampu akan mati
c. Lampu A akan hidup dan lampu B akan mati
d. Lampu B akan hidup dan lampu B akan mati
Rangkaian yang disusun secara bertingkat atau bersusun disebut rangkaian
a. Paralel
b. seri
c. campuran
d. semi paralel
Kegiatan mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri disebut ….
a. Ekspor
b. impor
c. eksportir
d. importir
Kegiatan ekspor akan menghasilkan pembayaran luar negeri yang disebut ….
a. Saldo
b. piutang
c. cek
d. devisa
Di bawah ini yang bukan tujuan kegiatan ekspor adalah ….
a. Meningkatkan laba perusahaan
c. memperluas pasar ke luar negeri
b. Membanggakan produk luar negeri
d. memperoleh relasi bisnis yang lebih luas
Yang tidak termasuk contoh lembaga budaya adalah ….
a. Sanggar tari
b. sanggar busana
c. pusat kebudayaan d. paguyuban seni
Berikut yang termasuk fungsi lembaga budaya adalah ….
a. Mempertahankan kebudayaan
c. melestarikan kebudayaan
b. Pengembangan kebudayaan
d. memperkenalkan budaya pada generasi penerus
Selisih umur Lana dan Lani, yaitu 8 tahun. Perbandingan umur Lana dan Lani, yaitu 2 : 3. Tentukan umur
Lana dan Lani!
Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel!
Sebutkan masing-masing 3 contoh dari barang yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia!

