10. Salah satu contoh pekerjaan yang memerlukan keterampilan…..

ULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2011-2012

a. Tukang batu
: …………………………

Mata Pelajaran

: IPS

Nama

Kelas / SMT

: III / II

No. Peserta : …………………………

Hari/tanggal

: ……………………

Nilai

Waktu

: ……………………

Paraf Guru : …………………………

: …………………………

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang tepat !
1. Kegiatan untuk memperoleh penghasilan disebut…..
a. Beraktivitas

b. bekerja

c. berusaha

d. berfikir

2. Jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk di daerah pesisir adalah….
a. Petani

b. nelayan

c. tukang kayu

d. peternak

3. Pekerjaan tukang bangunan lebih banyak menggunakan…..
a. Kaki

b. pikiran

c. otot

b. Tukang kayu

c. Dokter

d. otak

b. Tentara

c. Guru

d. Perawat

d. Dokter

6. Tempat bekerja seorang dokter adalah…..
a. Kantor polisi

b. Kantor DLLAJ

c. Rumah sakit

b. sopir

c. guru

d. Kantor Perhutani

d. Dokter

8. Salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa…..
a. Petani

b. Nelayan

c. pedagang

b. Pengemudi

c. Guru

a. Barang

b. jasa

c. Beras

d. Ikan

c. Kerugian

d. Kelemahan

13. Mendapatkan uang adalah…… bekerja
a. Tujuan

b. Sanksi

14. Tujuan orang bekerja untuk……
a. Memperoleh penghasilan

c. Olah Raga

b. Rekreasi

d. Santai-santai

15. Sifat yang bukan ciri orang yang memiliki semangat kerja adalah…..
a. Disiplin

b. rajin

c. Jujur

a. Semangat

b. Malas

c. Rajin

b. Petani

c. Nelayan

d. Putus asa

d. Disiplin

a. Pantang menyerah

c. Tidak mau bertanya

b. Bekerja asal-asalan

d. Membiarkan masalah

18. Orang yang memiliki sifat….. akan memperoleh hasil baiknya kelak
b. Kerja Keras

c. Pendengki

c. Iri

19. Bentuk semangat kerja seorang sisiwa yaitu….
a. Malas belajar

c. Belajar dengan giat

b. Semangat berkelahi

d. Mencontek saat ulangan

20. Dengan bekerja secara sungguh-sungguh maka akan mendapat hasil yang…
d. Dokter

a. Kurang

b. Minimal

c. Malang

9. Salah satu contoh pekerjaan yang memerlukan pendidikan……
a. Guru

d. Perawat

12. Perias salon kecantikan adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan…

a. Malas

7. Salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang…..
a. Petani

d. Perawat

17. Salah satu ciri orang yang semangat bekerja adalah…….

5. Pahlawan tanpa tanda jasa adalah sebutan seorang…..
a. Polisi

c. Guru

16. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan adalah akibat …….. bekerja

4. Meja, kursi, lemari, adalah barang yang dihasilkan oleh….
a. Guru

b. Dokter

11. Salah satu contoh pekerjaan yang memerlukan kekuatan otot…

LEMBAR SOAL

I.

a. Montir

d. Pedagang

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !

d. Maksimal

1. Akibat bermalas-malasan pekerjaan menjadi…..
2. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat kerja adalah…..
3. Agar pekerjaan cepat selesai tepat waktu harus…..
4. Tanggung jawab artinya orang bekerja sesuai dengan kewajiban yang telah….
5. Dalam melakukan pekerjaan dengan senang hati membuat pekerjaan terasa….
6. Orang jujur mendapat….. dari orang lain.
7. Alasan apa orang harus bekerja……
8. Orang yang tidak memiliki semangat kerja maka hidupnya…..
9. Tujuan orang bekerja mendapat…..
10. Salah satu faktor pendorong semangat kerja adalah……

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yanag jelas dan
tepat !
1. Apakah yang dimaksud pasar ?
2. Apakah perbedaan penjual dan pembeli ?
3. Apa yang kamu ketahui tentang barter ?
4. Bagaimanakah sikap pedagang yang baik terhadap pembeli ?
5. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperlu dilakukan sebelum membeli barang ?

