Nama : _____________________________
UH TEMA 3 SUBTEMA 2
1. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam sekolah adalah . . .
a. Ikut serta dalam kegiatan tawuran antar sekolah
b. Menjaga nama baik keluarga
c. Mengikuti kegiatan lomba sekolah dengan jujur
d. Ikut kerja bakti sekitar kampong
2. Saling menghargai akan menimbulkan suasana . . .
a. Konflik
c. Canggung
b. Perbedaan
d. Rukun
3. Yulia sangat senang berbagi makanan dengan adiknya, meskipun hal demikian sangat berat dia tetap
menghargai adiknya. Sikap yulia menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan . . .
a. Sekolah
c. Kelas
b. Masyarakat
d. Keluarga
4. Manfaat hidup rukun adalah . . .
a. Tidak adanya beban antar teman
c. Adanya rasa acuh terhadap teman
b. Timbulnya sikap egois dalam diri
d. Menimbulkan rasa canggung antar teman
5. Hasan dan Reno berteman. Reno sedang bersedih karena nilai ujianya kurang bagus. Sikap yang seharusnya
ditunjukkan hasan kepada reno adalah . . .
a. Membiarkanya saja seakan tidak tahu
b. Membantunya dengan cara yang kurang baik
c. Memberikan jawaban saat ulangan
d. Mengajak belajar bersama
6. Surat dari pembeli kepada penjual yang isinya meminta keterangan suatu barang disebut . . .
a. Surat penting
c. Surat perjanjian
b. Surat permintaan
d. Surat undangan
7. Indonesia melakukan perdagangan bilateral dengan Turki. Kata bilateral pada kalimat tersebut mempunyai arti .
..
a. Perdagangan antar Negara dalam satu kawasan c. Perdagangan antar dua Negara di dunia
b. Perdagangan antara lebih dari dua Negara
d. Perdagangan Negara
8. Bagian paling akhir yang terdapat pada surat perdagangan adalah . . .
a. Isi surat
c. Nama dan tanda tangan surat
b. Kop surat
d. Lampiran surat
9. Pak Bayu menjual tanah kepada pak Ahmad. keduanya sepakat membuat surat terkait jual beli tersebut, maka
surat tersebut dinamakan . . .
a. Surat permintaan
c. Surat undangan
b. Surat perjanjian
d. Surat penting
10. Kop surat artinya adalah . . .
a. Isi surat
c. Tujuan surat
b. Judul surat
d. Alamat surat
11. Perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya disebut ....
a. Rasio
b. Atlas
c. Selisih
d. Skala
12. Jarak Malang-Surabaya pada peta adalah 10 cm. Jika jarak sebenarnya 90 km, maka skala pada peta tersebut
adalah ....
a. 1 : 9.000
b. 1 : 90.000
c. 1 : 900.000
d. 1 : 9.000.000
13. Jarak Malang-Blitar adalah 45 km. Jika skala peta 1 : 1.000.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta
adalah ....
a. 4,5 cm
b. 45 cm
c. 450 cm
d. 4.500 cm
14. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 25 cm. Jika skala peta 1 : 1.000.000 maka jarak sebenaranya kedua
kota tersebut adalah ....
a. 2,5 km
b. 25 km
c. 250 km
d. 2.500 km
15. Panjang sebuah jalan 180 m. Jika pada denah panjang jalab 30 cm, maka skala pada denah adalah ....
a. 1 : 1.200
b. 1 : 900
c. 1 : 600
d. 1 : 300
16. Berikut ini adalah alat-alat:
1) Televisi
4) Sepeda
2) Setrika arang
5) Lampu
3) Radio
6) Lilin

Alat-alat yang tidak membutuhkan listrik adalah ....
a. 1 dan 2
b. 3 dan 4
c. 5 dan 6
d. 1 dan 5
17. Benda yang tidak menghantarkan listrik dengan baik disebut ....
a. Isolator
b. Konduktor
c. Narator
d. Orator
18. Yang termasuk contoh benda konduktor yaitu ....
a. Logam, seng, batu
b. Kaca, kertas, karet c. Kawat, seng, kain d. Alumunium, seng, kawat
19. Berikut adalah contoh benda yang tidak memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak ....
a. Kipas angin
b. Mesin cuci
c. Kincir angin
d. Mixer
20.
Alat di samping mengubah energi ... menjadi energi ....
a. Panas, listrik
b. Listrik, panas
c. Listrik, cahaya
d. Listrik, gerak
21. Sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama dan bekerja sama untuk mewujudkannya disebut ....
a. Paguyuban
b. Organisasi
c. Kelompok kerja
d. persatuan
22. Kerja sama yang dilakukan oleh dua negara disebut kerjasama ....
a. Bilateral
b. Regional
c. Multilateral
d. internasional
23. Kerja sama regional dalam bidang ekonomi antar negara di kawasan Asia Pasifik adalah ....
a. ASEAN
b. OPEC
c. APEC
d. AFTA
24. Tujuan utama koperasi adalah ....
a. Mendapat keuntungan
c. Melakukan perdagangan
b. Memberi pinjaman
d. Menyejahterakan anggotanya
25. Badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara disebut ....
a. BUMN
b. BUMD
c. BUMS
d. Perseroan Terbatas
26. Cara memainkan alat musik gitar adalah . . .
a. Ditiup
c. Ditekan
b. Dipetik
d. Dipukul
27. Gelas yang dipukul dengan sendok menjadi alat musik . . .
a. Melodis
c. Tradisionalis
b. Ritmis
d. Persis
1) seruling 2) rebana 3) drum 4) pianika
28. Contoh alat musik ritmis di atas adalah ditunjukkan dengan nomer . . .
a. 1 dan 2
c. 2 dan 4
b. 2 dan 3
d. 1 dan 4
29. Berikut ini yang bukan alat musik cara memainkanya dengan ditiup adalah . . .
a. Seruling
c. Piano
a. Terompet
d. Harmonika
30. 30. Gitar listrik adalah termasuk alat musik . . .
a. Melodis
c. Tradisionalis
b. Ritmis
d. Persis
31. Sebutkan 3 manfaat hidup rukun di lingkungan sekolah!
32. Sebutkan 3 surat dalam perdagangan!
33. Jarak stasiun A ke stasiun B adalah 75 km. Tentukan jarak pada peta jika menggunakan skala 1 : 250.000!
34. Berikan contoh benda yang memanfaatkan perubahan (1) energi listrik menjadi energi panas, (2) energi listrik
menjadi energi bunyi, (3) energi listrik menjadi energi cahaya, dan (4) energi listrik menjadi energi gerak!
35. Lengkapilah keterangan dari bentuk kerja sama berikut!
Bentuk kerja sama
Keterangan
AFTA (Asean Free Trade Area)
OPEC (Organization
Countries)
EU (European Union)
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36. Sebutkan 3 alat musik melodis!
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