SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER 2 IPS
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat !
1. Manusia harus . . . untuk memenuhi kebutuhannya.
a. berharap
b. bekerja
c. berlatih
d. belajar
2. Guru yang bekerja di sekolah menghasilkan ….
a. padi
b. barang
c. ikan
d. jasa
3. Pekerjaan sebagai kuli pasar banyak emnggunakan ….
a. keterampilan
b. tangan
c. pikiran
d. tenaga
4. Sandang, pangan, papan merupakan ….
a. pokok
b. tambahan
c. sementara
d. mendadak
5. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain disebut ….
a. pegawai kantor
b. wiraswasta
c. pejabat Negara d. karyawan pabrik
6. Pekerjaan seorang montir mobil lebih memerlukan ….
a. keterampilan
b. kekuatan
c. kebiasaan
d. keluwesan
7. Pedagang yang berjualan di angkutan umum disebut pedagang ….
a. kaki lima
b. eceran
c. toko
d. asongan
8. Toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok manusia adalah ….
a. toko besi
b. toko emas
c. swalayan
d. dealer
9. Orang yang bekerja harus memiliki . . . agar pekerjaan dapat selesai dengan baik.
a. semangat kerja
b. mobil
c. telepon
d. uang
10. Petani dan nelayan merupakan jenis pekerjaan ….
a. barang
b. jasa
c. tenaga
d. untung
11. Berikut ini merupakan pasar tradisional adalah ….
a. mal
b. supermarket
c. swalayan
d. kios
12. Pembayaran di pasar tradisional dilakukan di ….
a. loket
b. kassa
c. pelayan
d. pemilik
13. Pedagang kaki lima banyak terdapat di ….
a. mal
b. supermarket
c. swalayan
d. pinggir jalan
14. Barang berikut dijual di koperasi sekolah adalah ….
a. buku tulis
b. sabun
c. pasta gigi
d. sikat gigi
15. Koperasi sekolah terletak di . . . lingkungan sekolah.
a. luar
b. dalam
c. sekitar
d. antara
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan ….
2. Disiplin merupakan salah satu ciri orang yang memiliki ….
3. Dokter dan montir merupakan pekerjaan yang menghasilkan ….
4. Setap orang berhak mendapat . . . yang layak.
5. Penjahit dan pedagang merupakan pekerjaan yang menghasilkan ….
6. Mal dan supermarket biasa terdapat di daerah ….
7. Potongan harga barang yang dijual sama artinya dengan ….
8. Pelayan toko disebut ….
9. Perantara dalam kegiatan jual beli disebut ….
10. Tempat bertemunya penjual dan pembeli adalah ….
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat !
1. Apa yang kamu ketahui tentang wiraswasta ?
2. Sebutkan yang termasuk kebutuhan pokok !
3. Jelaskan tujuan orang bekerja !

4. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki semangat dalam bekerja !
5. Sebutkan 3 jenis pekerjaan yang berkaitan dengan alat transportasi !
6. Apa yang dimaksud dengan jual beli !
7. Di mana saja kegiatan jual beli dapat dilakukan ?
8. Jelaskan pengertian pasar !
9. Uraikan pengertian pedagang kaki lima !
10. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi sekolah ?

