NAMA: ________________________
UH TEMA 5 SUBTEMA 2
I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1.
Perilaku menghormati perbedaan suku dan budaya merupakan pengamalan Pancasila sila ke ….
a. Satu
b. dua
c. empat
d. lima
2.
Berikut yang bukan sikap mencerminkan sila pertama Pancasila adalah ….
a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut
b. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut
c. Saling menghormati antarumat beragama
d. Menjaga nama baik bangsa dan negara
3.
Perilaku mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu ….
a. Doni menolong temannya saat mengerjakan ulangan
b. Rani bekerja bakti bersama teman berbeda agama
c. Esti membantu Ibu memasak
d. Ahok hanya mau berteman dengan teman dari daerah sama
4.
Wujud syukur yang ditunjukkan karena keberagaman budaya yang kita miliki yaitu ….
a. Beni rajin belajar biar berprestasi
b. Ayah Siti bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
c. Edo menghormati Lani yang berbeda agama dengan dirinya
d. Ibu sangat menyayangi semua anak-anaknya
5.
Yang bukan termasuk sikap yang harus dipupuk untuk menjaga keberagaman budaya adalah ….
a. Toleransi
b. Nasionalisme
c. Kesadaran sosial d. egoisme
6.
Berikut ini yang merupakan contoh slogan dalam iklan adalah ….
a. Dijual cepat rumah tipe 21 dengan 2 kamat tidur
b. Hubungi segera ke nomor 021-111111134
c. Mengatasi masalah tanpa masalah
d. Tersedia 10 unit komputer murah bergaransi
7.
Berikut ini yang merupakan contoh iklan layanan masyarakat adalah ….
a.
b.
c.
d.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Yang dimaksud pahlawan devisa adalah .…
a. Eksportir kelas kakap
c. Para bankir yang menyimpan mata uang asing
b. Orang yang gugur di luar negri
d. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri
Komoditas andalan Indonesia yang menyumbang devisa terbesar yaitu ....
a. Kelapa sawit
b. Kopi
c. Karet
d. kakao
Iklan yang ditayangkan di radio berbentuk ….
a. Audio
b. Visual
c. Audiovisual
d. Grafis
….
√
a. 9
b. 13
c. 17
d. 19
2
Sebuah tanah berbentuk perrsegi memiliki luas 256 cm . Panjang sisi tanah tersebut adalah ... m.
a. 14
b. 16
c. 24
d. 26
-√
….
√
a. 12
b. 8
c. 6
d. 4
x√
….
√
a. 60
b. 45
c 30
d. 15
… 14
√
Tanda yang tepat untuk mengisi titik di atas adalah ....
a. =
b. <
c. >
d. ≤

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

Tulang daun sejajar dimiliki oleh tumbuhan ....
a. Mangga
b. Singkong
c. Pisang
d. Padi
Tumbuhan yang memiliki batang berongga yaitu ….
a. Padi
b. bayam
c. kelapa
d. mangga
Bagian akar yang berfungsi melindungi ujung akar ketika menembus ke dalam tanah yaitu ….
a. Kambium
b. stomata
c. rambut akar
d. tudung akar
Bagian batang yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah ….
a. Pembuluh xilem
b. Pembuluh floem c. kambium
d. Lentisel
Alat kelamin jantan pada bunga disebut ….
a. Kelopak
b. Mahkota
c. Benang sari
d. Putik
Yang tidak termasuk kegiatan ekonomi agraris adalah ….
a. pertanian
b. perikanan
c. perdagangan
d. perkebunan
Berikut ini yang bukan manfaat kegiatan ekspor impor adalah .…
a. Meningkatkatkan devisa
c. membantu mencukupi kebutuhan negara lain
b. Barang dikenal oleh negara lain
d. meningkatkan persaingan antar negara
Barang-barang yang diimpor Indonesia antara lain ….
a. Mobil, barang-barang elektronik, kapal
c. gandum, alat angkutan, mesin industri
b. Karet, kerajinan tangan, minyak sawit
d. bahan baku industri dan keju
Kegiatan ekonomi masyarakat berupa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam bumi disebut
kegiatan ….
a. Agraris
b. Perindustrian
c. Pertambangan
d. Jasa
Indonesia sengaja melakukan impor barang daripada membuat sendiri. Pertimbangannya, yaitu ….
a. Indonesia tidak perlu membangun industri baru
b. Harga barang impor lebih murah
c. Indonesia akan mendapat diskon besar
d. Indonesia akan mendapat kemudahan dari negara asal
Contoh properti tari yang terbuat dari tanaman, yaitu ….
a. Selendang
b. bambu runcing
c. kalung
d. rebana
Properti tari yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris, yaitu ….
a. Payung
b. kipas
c. selendang
d. tongkat
Berikut yang tidak termasuk gerakan berpindah tempat pada tari adalah ….
a. Maju
b. mundur
c. loncat
d. memutar
Properti yang digunakan oleh penari tidak boleh mengganggu ... penari.
a. Perasaan
b. Gerakan
c. Keinginan
d. penjiwaan
Mempercantik atau memperindah penari adalah … properti tari
a. Syarat
b. Fungsi
c. Kelebihan
d. Tambahan

II. Jawablah pertanyaan berikut!
31.
Mengapa toleransi antarumat beragama sangat penting dalam kehidupan dalam masyarakat?
_______________________________________________________________________________________
32.
Sebutkan 3 unsur-unsur iklan!
_______________________________________________________________________________________
33.
Jika luas persegi adalah 289 cm2, tentukan panjang sisi persegi tersebut!
_______________________________________________________________________________________
34.
Jelaskan perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna!
_______________________________________________________________________________________
35.
Berikan empat contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam bidang jasa!
_______________________________________________________________________________________
36.
Sebutkan 3 contoh properti tari yang digunakan untuk tari bertema kepahlawanan!
_______________________________________________________________________________________

