
 

 

Nama : _____________________________ 

UH TEMA 3 SUBTEMA 3 

1. Sikap menjaga kerukunan saat berada di sekolah yaitu …. 

a. Membagi makanan dengan adik secara adi c. Memberikan jawaban kepada teman ketika ujian 

b. Menolak apabila diminta tolong orang lain d. Menjalankan piket kelas dengan ikhlas 

2. Perilaku yang menunjukkan sikap cinta tanah air adalah …. 

a. Lebih menyukai budaya asing dari pada budaya sendiri 

b. Malu apabila menggunakan pakaian adat daerah 

c. Bangga menggunakan barang-barang dari luar negeri 

d. Menyukai batik dari pada produk impor 

3. Perbedaan pendapat dapat terselesaikan dengan …. 

a. Gotong royong  b. Pertengkaran c. Kerja bakti  d. Musyawarah 

4. Agar masyarakat aman dan nyaman, maka semua warga masyarakat harus taat …. 

a. Kepada pejabat masyarakat   c. Kepada aturan yang berlaku 

b. Kepada pemuka agama    d. Kepada kepala desa 

5. Bhineka tunggal ika berarti …. 

a. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga  c. Tidak ada perbedaan dan kesamaan 

b. Berbeda-beda tetapi tidak sama   d. Berjuang terus pantang mundur 

6. Salah satu tujuan dari iklan penawaran suatu barang adalah agar khalayak …. 

a. Menilai baik dan buruknya barang yang ditawarkan 

b. Menunggu barang yang lebih baik 

c. Tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan 

d. Tidak tertarik membeli barang yang ditawarkan 

7. Surat dari penjual kepada calon pembeli yang isinya menawarkan suatu barang disebut dengan …. 

a. Surat undangan  b. Surat perjanjian c. Surat penawaran d. Surat kesepakatan 

8. Iklan dari pemerintah yang berisi tentang program imunisasi balita adalah termasuk salah satu jenis iklan …. 

a. Penawaran barang b. Pengumuman c. Permintaan  d. Layanan masyarakat 

9. Bagian dari ide pokok dalam suatu bacaan atau karangan dinamakan …. 

a. Alinea   b. Paragraf  c. Rangkuman  d. Materi 

10. Berikut ini yang bukan termasuk surat dalam perdagangan adalah …. 

a. Surat penawaran  b. Surat perjanjian c. Surat kabar  d. Surat permintaan 

11. Kamu ingin menemukan letak suatu tempat. Agar lebih mudah, kamu memerlukan …. 

a. Skala   b. denah  c. brosur  d. koran 

12. Arah mata angin yang terletak di antara barat dan utara, yaitu …. 

a. Timur laut  b. tenggara  c. barat  daya  d. barat laut 

13. Jarak antara Tanah Abang ke Taman Mini Indonesia Indah pada denah dengan skala 1 : 250.000 adalah 8 cm. 

Jarak sebenarnya adalah …. 

a. 12 km   b. 18 km  c. 20 km  d. 24 km 

14. Jarak rumah Beni ke toko roti 18 km. Jika digambar pada denah dengan skala 1 : 600.000, jaraknya menjadi 

…. 

a. 3 cm   b. 3 m   c. 3 hm   d. 3 km 

15. Jarak dua bangunan rumah sakit 24 km. Jarak yang digunakan pada denah 2 cm. Skala yang digunakan yaitu 

…. 

a. 1 : 2.400.000  b. 1 : 1.200.000 c. 2 : 240.000  d. 2 : 120.000 

16. Jarum pada kompas sederhana dapat bergerak bebas karena …. 

a. Diletakkan pada mika yang mengapung c. dimasukkan dalam air 

b. Digosok dengan magnet    d. terbuat dari logam 

17. Salah satu ciri kompas berfungsi benar, yaitu …. 

a. Jarum selalu berputar    c. jarum tidak bergerak saat arah kompas diubah 

b. Jarum tidak bermagnet    d. jarum selalu menunjuk arah utara dan selatan 

18. Kelompok benda yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi adalah …. 

a. Solder, bel listrik, dan radio   c. tape, kompor listrik, dan radio 



 

 

b. Radio, klakson mobil, dan televisi  d. televisi, radio, vacuum cleaner, dan bel listrik 

19.      Perubahan energi yang terjadi pada alat di samping adalah …. 

a. Listrik menjadi gerak 

b. Listrik menjadi panas 

c. Listrik menjadi cahaya 

d. Listrik menjadi bunyi 

20. Contoh benda yang memanfaatkan perubahan energi kimia menjadi energi listrik adalah …. 

a. Panel surya  b. dinamo  c. generator  d. aki 

21. Berikut yang tidak termasuk kursus dan pelatihan yang diselenggarakan bagi masyarakat untuk mendapatkan 

bekal hidup adalah …. 

a. Pengetahuan  b. keterampilan c. kecakapan hidup d. modal 

22. Suatu negara mengekspor beras ke negara lain yang sedang dilanda krisis pangan. Selain membawa 

keuntungan ekonomi, perdagangan internasional tersebut berfungsi dalam bidang …. 

a. Sosial   b. politik  c. budaya  d. teknologi 

23. Contoh manfaat perdagangan internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah …. 

a. Meningkatkan kerukunan umat beragama c. memenuhi kebutuhan peralatan militer 

b. Menciptakan kemandirian   d. meningkatkan pendapatan 

24. Indonesia mengimpor peralatan untuk mengolah biji jarak menjadi biodiesel. Langkah tersebut merupakan 

contoh perdagangan internasional dalam bidang …. 

a. Politik   b. ekonomi  c. teknologi  d. sosial 

25. Menumbuhkan kesadaran sosial melalui kegiatan tolong menolong dalam kehidupan keluarga merupakan 

salah satu fungsi pendidikan dalam …. 

a. Sekolah   b. masyarakat  c. informal  d. keluarga 

26. Sumber pembuatan dari karya seni tari adalah …. 

a. Musik   b. Gerak  c. Kostum  d. Tema 

27. Alat musik yang tidak mempunyai nada atau nada yang ditimbulkan bukanlah nada yang tetap disebut …. 

a. Melodis   b. Ritmis  c. Harmonis  d. Pianis 

28. Tari ‘tor-tor’ adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari suku …. 

a. Madura   b. Batak  c. Sunda  d. Jawa 

29. Gilang mengundang teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Tari yang dipertunjukkan dalam 

acara ulang tahun tersebut sebaiknya bertema …. 

a. Suka cita   b. Suka duka  c. Kepahlawanan d. Kesedihan 

30. Menurut sejarah tari ‘tor-tor’ digunakan untuk acara ritual memanggil …. 

a. Patung-patung  b. Hewan  c. Orang-orang d. Roh 

 

31. Sebutkan 3 akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat! 

32. Buatlah artikel sederhana tentang adat istiadat/budaya daerah! 

33.         Jelaskan rute yang harus ditempuh Edo jika akan pergi ke  

SDN Cemara dari rumah Ani! Lengkap beserta nama jalan 

dan arahnya  

 

 

 

 

 

 

 

34. Berikan masing-masing 3 contoh alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik 

Perubahan 3 contoh alat 

Energi listrik menjadi energi panas  

Energi listrik menjadi energi gerak   

Energi listrik menjadi energi cahaya  

35. Jelaskan perbedaan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal beserta contohnya! 



 

 

36. Sebutkan 3 tari beserta daerah asalnya! 


