
ULANGAN KENAIKAN KELAS
PKN KELAS 3 SD/MI

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang paling tepat !
1. Semua orang memiliki . . . .

a. kelebihan
b. kelebihan dan kekurangan
c. kekurangan
d. kelebihan yang sama

2. Andi anak orang paling kaya disekolahnya, tapi ia tidak pernah merasa puas 
karena . . . .
a. teman-temannya miskin
b. mempunyai banyak teman
c. bangga dengan apa yang dimiliki
d. mempunyai sifat iri bila ada teman yang membeli barang baru

3. Orang yang suka mencuri, bila tertangkap akan menerima . . . .
a. sanksi
b. pahala
c. bagian
d. fitnah

4. Walaupun cacat, Wati tidak . . . .
a. pernah keluar rumah
b. mudah putus asa
c. mempunyai semangat
d. mau berusaha

5. Ayah bekerja keras dengan jujur untuk mencukupi . . . .
a. kebutuhan diri sendiri
b. kebutuhan orang lain
c. kebutuhan keluarganya
d. keinginannya

6. Harga diri seseorang ditentukan oleh . . . .
a. keahliannya
b. harta bendanya
c. keberadaan orangtua kita
d. perbuatan kita

7. Kebaikan kita kepada orang lain sebaiknya . . . .
a. diingat selamanya
b. segera dilupakan
c. diceritakan kepada orang lain
d. disiarkan lewat tv

8. Orang bisa hidup bahagia jika . . . .
a. dibenci orang
b. disayangi orang
c. banyak musuhnya
d. teman-temannya takut kepada dia

9. Kakak merasa bangga karena mempunyai adik yang . . . .
a. cerdas dan berbudi luhur
b. cerdas dan pemalu
c. cantik dan agak nakal
d. pemberani dan suka bertengkar

10. Harga diri adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan tentang . . . .
a. diri orang lain
b. kekayaan.
c. diri kita
d. kecerdasan

11. Kita harus berani berbuat benar dan takut bila  . . . .
a. ada guru
b. berbuat salah
c. orangnya lebih besar
d. diketahui orang

12. Bhineka Tunggal Ika adalah . . . .
a. semboyan bangsa Indonesia 



b. dasar negara Indonesia
c. Undang-undang Dasar Indonesia
d. cita-cita bangsa Indonesia

13. Pengarang Kitab Sutasoma adalah . . . .
a. Mpu Kanwa
b. Mpu Sedah dan Panaluh
c. Mpu Tantular
d. Mpu Prancapa

14. Rumah honai adalah rumah adat dari . . . . 
a. Maluku
b. Irian Jaya
c. Bali
d. Nusa Tenggara

15. Cerita rakyat daerah Sumatra barat adalah . . . . 
a. Si Tanduk Panjang
b. Sangkuriang
c. Puteri Hijau
d. Malin Kundang

16. Gambar disamping sedang . . . .
a. mengajar
b. menunjukkan hasil lukisannya
c. melihat lukisan
d. dihina teman-temannya

17. Perbuatan yang baik yang dapat dilakukan secara ikhlas akan mendapat . . . .
a. pujian orang
b. hadiah orang
c. pahala Tuhan
d. imbalan jasa

18. Hargailah orang lain, seperti halnya kamu menghargai . . . .
a. hewan
b. tumbuhan
c. dirimu sendiri
d. ayah ibumu

19. Sikap berani harus disertai dengan sikap . . . .
a. pantang mundur
b. sombong
c. pantang menyerah
d. hati-hati

20. Dirumah kita harus menghargai . . . .
a. ayah
b. ibu
c. kakak adik
d. seluruh anggota keluarga

21. Berikut yang bukan merupakan hewan ternak unggas adalah . . . .
a. kambing
b. itik
c. ayam
d. burung

22. Salah satu wilayah perairan dapat dimanfaatkan untuk . . . .
a. PLTU
b. PLTA
c. PLTN
d. PLTD

23. Menyapa teman menurut waktu misalnya . . . .
a. selamat jalan
b. selamat bertemu
c. selamat tidur
d. selamat pagi

24. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga memakai barang buatan . . . .
a. orang Indonesia
b. Amerika Serikat



c. Luar Negeri
d. Eropa

25. Masalah yang terjadi di masyarakat disebut masalah . . . .
a. kriminalitas
b. ekonomi
c. biasa
d. sosial

26. Kopi adalah termasuk tanaman . . . .
a. pertanian
b. kehutanan
c. perkebunan
d. hias

27. Gambar disamping adalah rumah adat . . . .
a. Joglo
b. Wogo
c. Toraja
d. Bailed

28. Tarian yang berasal dari Jawa Timur adalah . . . .
a. Gambir Anom
b. Lenso
c. Legong
d. Remo

29. Gudeg adalah masakan ciri khas . . . .
a. D.I. yogyakarta
b. Surakarta
c. Semarang
d. Surabaya

30. Sebagian besar penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah . . .. 
a. ubi kayu
b. saau
c. bergs
d. umbi-uMbian

31. Jika ingin melakukan perubahan harus dimulai dari . . . .
a. setelah. dewasa
b. prang lain
c. sekarang jugs
d. setelah berumah tangga

32. Menegur kakak pembina dalam kegiatan pramuka merupakan.kegiatan yang . . . .
a. terpuji
b. wajar sebagai pramuka
c. sok benar
d. mendapat nilai sendiri

33.Jika kita tidak bisa memberi sesuatu pada seorang pengemis, sebaiknya sikap    
kita . . . .
a. mengusir karena kita sedang tidak punya apa-apa
b. menyuruh datang lain kali dengan sopan
c. menutup pintu rapat-rapat
d. membiarkan pengemis itu di luar

34. Dani anak yang cerdas. Setiap ulangan, ia selalu mendapat nilai tertinggi. Semua ini 
karena Dani rajin . . . .
a. bermain
b. menyanyi
c. belajar
d. oiahraga

35. Pada tanggal 26 December 2004 terjadi tsunami di . . . .
a. Y ogyakarta
b. Nangroe Aceh Darussalam
c. Jawa Timur
d. Jawa Tengah



II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. Kekayaan alam sering disebut . . . .
2. Hewan dapat diperbarui karena memiliki . . . .
3. Jangan suka mengolok-olok kesalahan . . . .
4. Gambar disamping adalah rumah adat daerah . . . .
5. Kepala Banteng melambangkan Pancasila, sila ke . . . .
6. Hutan yang terdiri tanaman sejenis adalah hutan  . . . .
7. Mencuri, merampok, adalah perbuatan yang . . . .
8. Orang biasanya merasa rendah diri jika tidak memiliki . . . . 
9. Kekayaan dan kecantiakan seseorang belum tentu hidupnya menjadi . . . .
10. Bila kita berfikir baik dan berharga, maka harga diri kita menjadi . . . .

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan iawaban yang tepat 1
1. Sebutkan tiga masalah sosial yang sering timbal dalam masyarakat !

Jawab: ........................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Sebutkan contoh keramah-tamahan dalam kehidupan sehari-hari ? 
Jawab: ........................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui !
Jawab: ........................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. Sebutkan salah satu kegunaan udara !
Jawab: ........................................................................................................................
....................................................................................................................................

5. Sebutkan lima jenis tarian yang kamu ketahui !
Jawab: ........................................................................................................................
....................................................................................................................................


