
 

 

TEMA 5 SUBTEMA 1 

NAMA : ____________________________ 

1. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah …. 

a. Kemanusiaan yang adil dan beradab  c. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Persatuan Indonesia    d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

2. Gambar padi dan kapas merupakan lambang Pancasila sila ke …. 

a. Lima   b. empat  c. tiga   d. dua 

3. Berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila yaitu …. 

a. Rajin menabung b. Gotong royong c. musyawarah d. shalat berjamaah 

4. Kegiatan membicarakan suatu permasalahan secara bersama-sama untuk mengambil keputusan disebut …. 

5. Menghargai pendapat orang lain merupakan contoh pengamalan pancasila sila ke …. 

6. Tuliskan lambang setiap lambang Pancasila! 

 

 

7. Berikut yang tidak termasuk unsur-unsur dalam reklame/iklan …. 

a. Judul iklan  b. gambar  c. slogan  d. lampu 

8. Tujuan adanya reklame/iklan adalah …. 

a. Memberi peringatan  b. memberi perhatian c. memberi informasi d. menarik pembaca untuk membeli 

9.         Tema pantun di samping adalah …. 

a. Persatuan  c. cinta tanah air 

b. Perbedaan  d. kebangsaan 

 

 

10. Isi dalam pantun terletak pada baris … dan …. 

11. Salah satu bentuk puisi lama yang semua baris merupakan isi disebut …. 

12. Jelaskan perbedaan pantun dan syair! 

 

 

13. 13
2 

= …. 

a. 13 + 13  b. 13 – 13  c. 13 x 13  d. 13 : 13 

14. 19
2 

= …. 

a. 225   b. 289   c. 324   d. 361 

15. Panjang sisi sebuah persegi adalah 11 cm. Maka luas persegi tersebut adalah …. 

a. 81   b. 111   c. 121   d. 221 

16. 12
2
 + 7

2
 = …. 

17. (52
 x 4) + 15

2
 = …. 

18. Leni berencana membuat tiga iklan untuk majalah. Setiap iklan berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 

cm. Biaya pemasangan iklan sebesar Rp. 2.500 per cm
2. 

Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat 

semua iklan tersebut? 

 

 

19. Fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai …. 

a. Tempat fotosintesis    c. tempat berlangsungnya penguapan 

b. Alat pengangkut dari akar menuju daun d. alat pengangkut dari tanah menuju akar 

20. Hasil perkembangbiakan bunga akan menjadi …. 

a. Batang   b. daun   c. buah   d. biji 

21. Berikut manfaat pohon, kecuali …. 

a. Melindungi dari udara panas   c. sebagai bahan bangunan 

b. Menyebabkan polusi    d. membuat udara lebih segar 

22. Daun singkong merupakan salah satu contoh daun dengan bentuk …. 

23. Bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Bagian tumbuhan ini disebut …. 

Hutan lebat melimpah ruah 

Melihat mereka mengundang rindu 

Budaya bangsa mencerminkan bangsa 

Dengan bahasa marilah kita bersatu 



 

 

24. Gambarkan bagian-bagian tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, bunga dan buah! 

 

25. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri koperasi adalah …. 

a. Ekonomi kerakyatan    c. berwujud usaha bersama 

b. Asas kekeluargaan    d. bersifat memaksa dan tertutup 

26. Segala sesuatu yang ada di alam dan nampak dipermukaan bumi disebut …. 

a. Bencana alam     c. sumber daya alam 

b. Kenampakan alam    d. kekayaan alam 

27. Upacara adat yang dilakukan masyarakat Banyuwangi untuk memohon keselamatan agar dijauhkan dari 

penyakit dan hasil panen meningkat disebut …. 

a. Seren Taun  b. petik laut  c. kebo-keboan d. Pasola 

28. Keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada anggotanya dalam bentuk …. 

29. Cekungan yang sangat curam dan dalam yang terdapat di laut disebut …. 

30. Mengapa kenampakan alam dapat mempengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitarnya? Jelaskan! 

 

 

31. Properti utama yang digunakan dalam tari buyung adalah …. 

a. Selendang  b. kendi  c. gendewa   d. rebana 

32. Upacara adat Seren Taun berasal dari masyarakat …. 

a. Jawa   b. bugis  c. sunda  d. madura 

33. Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam tarian adalah …. 

a. Musik   b. gerak  c. properti  d. penonton 

34. Tari topeng berasal dari daerah …. 

35. Tari merak menggunakan properti utama yaitu …. 

36. Sebutkan 2 fungsi properti tari! 


