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TEMA 7 SUBTEMA 2
Perilaku tidak menunjukkan sikap menghargai benda peninggalan sejarah, yaitu ….
a. Belajar di pesantren
c. menjual benda peninggalan sejarah
b. Berkunjung ke museum
d. mempelajari naskah kuno peninggalan masa Islam
Salah satu cara meneladani sikap bersatu yang dapat kita lakukan sehari-hari adalah ….
a. Bermusyawarah ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama
b. Membentuk kelompok belajar dengan teman-teman satu suku saja
c. Bermain di dekat teman yang sedang beribadah
d. Tidak melaksanakan tugas piket
Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang terdapat pada masjid kudus adalah ….
a. Bentuk penyatuan budaya Hindu-Jawa dengan Islam
b. Filosofi yang kuat tentang persatuan
c. Bentuk arsitektur masjid
d. Mendorong masyarakat untuk menerima dengan paksa
Upacara selamatan dengan dikeluarkannya gunungan dari keraton yang bermakna keselamatan dan pembawa
berkah merupakan contoh nilai-nilai persatuan yang terdapat pada ….
a. Keraton
b. hadrah
c. masjid
d. tradisi sekaten
Masyarakat berdatangan ke alun-alun untuk memenuhi panggilan, mendengarkan pengumuman, atau melihat
unjuk kekuatan peragaan prajurit dari penguasa setempat merupakan contoh nilai persatuan yang terdapat
pada ….
a. Hadrah
b. pondok pesantren c. keraton
d. tradisi sekaten
Bacalah paragraf berikut ini!
Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Ajaran Islam dibawa oleh pedagangpedagang dari Cina, Arab, dan Gujarat. Hal tersebut terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah
berupa berita-berita Cina. Pedagang-pedagang asing tersebut melakukan perdagangan sambil berdakwah
untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia.
Ide pokok paragraf di atas adalah ….
a. Agama Islam disebarkan oleh para pedagang
b. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan
c. Pedagang Cina, Arab, dan Gujarat beragama Islam
d. Salah satu peninggalan sejarah Islam adalah berita-berita Cina
Karya sastra yang berisi ilmu tasawuf disebut ….
a. Tembang
b. suluk
c. geguritan
d. prasasti
Pada masa penjajahan kesenian banyak terpengaruh oleh budaya kolonial, termasuk musik keroncong.
Sinonim dari kata kolonial adalah ….
a. Perubahan
b. penjajah
c. peradaban
d. lini masa
Perubahan nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta merupakan jasa dari ….
a. Portugis
b. Jepang
c. Fatahillah
d. Belanda
Satu bulan yang lalu, Alma liburan sekolah. Alma berkunjung ke Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa
Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Di dalam masjid, ada
pemakaman kesultanan Demak. Alma sangat senang mendapat pengalaman baru.
Berdasarkan bacaan di atas, informasi yang sesuai adalah ….
a. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman Kepanjen
b. Alma berkunjung ke Masjid Agung Demak pada liburan yang akan datang
c. Masjid Agung Demak salah satu masjid tertua di Indonesia
d. Tidak ada pemakaman yang berada di sekitar Masjid Agung Demak
Alat untuk menggambar dan mengukur besar sudut adalah ….

a. Penggaris
b. busur
c. jangka
d. timbangan
Berdasarkan gambar di samping yang merupakan sudut tumpul adalah ….
a. Sudut KLM
b. Sudut LMN
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c. Sudut MNK
d. Sudut NKL
Sudut yang dibentuk oleh gambar tanjakan di samping termasuk jenis sudut ….
a. Lancip
b. Siku-siku
c. Tumpul
d. Sembarang
Besar sudut dalam yang dibentuk oleh jarum jam 21.55 adalah ….

a. 30 o
b. 60 o
c. 90 o
d. 120o
Sudut yang besarnya 150 o bisa dibentuk oleh jarum jam ….
a. 11.15
b. 09.30
c. 07.05
d. 09.20
Benda berikut yang tidak menggunakan magnet adalah ….
a. Stopwatch
b. kompas
c. bel listrik
d. sakelar
Di bawah ini yang tidak termasuk bahan yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian bel listrik sederhana
adalah ….
a. Sakelar
b. lampu warna
c. kabel
d. roda
Speaker bekerja menggunakan gaya ….
a. Magnet
b. gravitasi
c. tarik
d. gesek
Manfaat magnet pada kulkas adalah ….
a. Menghasilkan medan magnet
c. Mengubah energi gerak menjadi energi listrik
b. Melekatkan pintu kulkas
d. Mencegah terjadinya perkaratan
Mengubah energi gerak menjadi energi listrik merupakan salah satu manfaat magnet yang terdapat pada ….
a. Mikrofon
b. kompas
c. speaker
d. dinamo
Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai … dalam sejarah Indonesia.
a. Susuhunan Mataram II Surakarta
c. Raden Mas Said
b. Sultan Hamengkubuwono I
d. Raden Mas Sujana
Perjanjian yang membuat kerajaan Mataram terbagi menjadi dua adalah ….
a. Perjanjian Linggarjati b. Perjanjian VOC
c. Perjanjian Giyanti d. Perjanjian Bongaya
Portugis ingin menguasai pelabuhan Sunda Kelapa dengan membuat benteng pada tanggal ….
a. 17 Agustus 1552
b. 22 Agustus 1552 c. 22 Juni 1557
d. 9 Maret 1942
Pada masa kerajaan Islam, selain dimanfaatkan sebagai hiburan, seni pertunjukan juga dimanfaatkan sebagai
….
a. Mata pencaharian
b. ritual upacara adat c. media dakwah
d. peringatan hari besar
Sunan Bonang merupakan salah satu wali sanga dengan nama lahir ….
a. Raden Maulana Makdum Ibrahim
c. Raden Rahmat
b. Raden Maulana Ishak
d. Raden Ainul Yaqin
Salah satu peninggalan Kerajaan Islam berupa tempat tinggal raja disebut ….
a. Keraton
b. benteng
c. candi
d. masjid
Salah satu peninggalan Sunan Bonang berupa tembang atau lagu yang berjudul ….
a. Gundul-gundul pacul b. Lir-ilir
c. Tombo Ati
d. Petruk Dadi Ratu
Peninggalan karya sastra pada masa kerajaan Islam tidak ditulis pada benda berikut, yaitu ….
a. Kulit binatang
b. daun lontar
c. kertas
d. kayu
Peninggalan kaligrafi pertama kali ditemukan pada ….
a. Dinding masjid Demak
c. gapura masjid Kudus
b. Nisan Makam Fatimah Binti Maimun
d. Patung Dewa Ganesha
Rumah khas Jawa yang terdapat pada bangunan Keraton Yogyakarta berbentuk ….
a. Joglo
b. Gedhong
c. Bangsal
d. Panggung
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Berikan 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai benda peninggalan sejarah!
______________________________________________________________________________________
Jelaskan perubahan nama Yogyakarta dari masa ke masa!
______________________________________________________________________________________
Gambarlah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam 05.35!
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Jelaskan dengan gambar macam-macam bentuk magnet!
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______________________________________________________________________________________
Buatlah lini masa tentang perubahan pendidikan dari masa kerajaan Islam – masa penjajahan – masa sekarang
– dan masa yang akan datang!
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Buatlah kaligrafi dari lafal basmalah!
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