
ULANGAN KENAIKAN KELAS
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 3 SD//MI

I. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, 
atau d! 

1. Bekerja sebagai tukang cukur rambut mengahasilkan ….
a. Barang c.   pujian
b. Jasa d.   benda

2. Membuat baju dan celana adalah pekerjaan yang menghasilkan ….
     a.   barang                       c.   jasa
     b.   ketrampilan  d.  keahlian

3. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah ….
     a.   nelayan  c.   perajin
     b.   pedagang  d.   polisi

4. Nilai nominal terbesar uang logam adalah ….
     a.   Rp 100,00                         c.   Rp 200,00
     b.   Rp 500,00 d.   Rp 1.000,00
5. Kita tidak dapat menawar barang tetapi kita dapat memilih dan mengambil sendiri 

barang yang kita akan beli. Ini dapat kita lakukan di ….
a. warung c.  pasar tradisional
b. toko d.  swalayan

6. Salah satu contoh uang giral adalah ….
a. uang kertas c.  giro
b. uang logam d.  ATM

7. Bergaya hidup mewah berarti ….
a. hemat c.  kikir
b. boros d.  pelit

8. Uang kartal yang beredar di masyarakat terdiri dari ….
a.  logam dan giral c.  wesel dan giro
b.  logam dan kertas d.  wesel dan cek

9. Uang yang dapat digunakan langsung untuk proses jual beli adalah ….
a. cek c.  giral
b. wesel d.  uang kartal

10. Mata uang Negara Indonesia adalah ….
a. peso c.  yen
b. rupiah d.  dolar

11. Agar kita memiliki simpanan uang, maka kita harus ….
a. menabung c.  mengemis
b. boros d.  ngamen

12. Perdagangan dengan saling bertukar barang disebut ….
a. barter c.  jual beli
b. gadai d.  sewa

13. Uang kartal yang beredar di masyarakat terdiri dari ….
a. logam dan giral  c.  wesel dan giro
b. logam dan kertas d.  wesel dan cek

14. Uang yang dapat digunakan langsung untuk proses jual beli adalah ….
a. cek c.  giral
b. wesel d.  uang kartal

15. Nilai nominal terbesar uang kertas adalah



a. Rp 1.000,00 c.   Rp 50.000,00
b. Rp 10.000,00 d.   Rp 100.000,00

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Tukang bangunan adalah pekerjaan yang menghasilkan ….
2. Tempat bekerja seorang dokter adalah ….
3. Toko yang menjual radio, televisi, kipas angin disebut toko ….
4. Pembeli mengambil dan memilih barng sendiri kemudian membawanya ke kasir. Ini 

terjadi di ….
5. Apotik adalah tempat untuk membeli bermacam-macam ….
6. Tempat menjual peralatan sekolah di lingkungan sekolah adalah ….
7. Uang logam terbuat dari ….
8. Uang kertas dan uang logam termasuk uang ….
9. Mata uang Filipina adalah ….
10. Pertukaran barang dengan uang disebut ….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Sebutkan ciri – ciri orang yang memiliki semangat kerja!
2. Sebutkan barang-barang yang dijual di koperasi sekolah!
3. Sebutkan 2 kelebihan pasar modern!
4. Sebutkan 3 manfaat mengelola uang dengan baik!
5. Apa saja ciri - ciri uang logam ?


