
1. Perhatikan gambar.

Jika pengukuran dimulai pada saat kedua jarum menunjuk
nol, maka hasil pengukuran waktu adalah ….

A. 38,40 menit
B. 40,38 menit
C. 38 menit 40 detik
D. 40 menit 38 detik

2. Perhatikan gambar.

Jika massa jenis benda yang tercelup tersebut 7.900 kg/m³, maka massanya adalah ....
A. 237 gram
B. 395 gram
C. 632 gram
D. 1027 gram

3. Perhatikan gambar.

Tutup botol menjadi mudah dibuka setelah dicelupkan ke dalam air panas, karena ....
A. tutup botol yang terbuat dari logam akan menyusut setelah terkena air panas
B. botol yang terbuat dari kaca akan memuai ketika terkena air panas
C. pemuaian tutup botol dari logam lebih besar daripada pemuaian dari gelas kaca
D. pemuaian tutup botol dari logam lebih kecil daripada pemuaian dari gelas kaca

4. Alkohol sebanyak 1 kg bersuhu 10oC diberi kalor sebesar 24 kJ. Jika kalor jenis alkohol sebesar 2400
J/kgoC, maka suhu akhir alkohol adalah ....
A. 10 oC
B. 20 oC
C. 30 oC
D. 40 oC

5. Perhatikan peristiwa berikut:
1. Bola menggelinding di lapangan rumput
2. Gerak bola kasti saat di lempar ke atas sampai titik tertinggi
3. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya
4. Mobil yang menyusul kendaraan yang  di depannya.
Dari ke empat peristiwa tersebut yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus
berubah beraturan diperlambat berturut-turut di tunjukkan oleh peristiwa....
A. (1), (2) dan (3), (4)
B. (1), (3) dan (2), (4)
C. (2), (4) dan (1), (3)
D. (3), (4) dan (1), (2)
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6. Perhatikan gambar.

Jika massa buah kelapa 500 gram dengan ketinggian 10 m dan percepatan
gravitasi bumi 10 m/s2, energi potensial  gravitasi yang dimiliki buah
kelapa tersebut adalah…

A. 0,2  J
B. 50 J
C. 200 J
D. 50000 J

7. Perhatikan gambar.

Kuasa terkecil diperoleh jika titik tumpu diletakkan di titik ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

8. Kapal berlayar di tengah lautan mendesak air laut sebanyak 20 m3. Jika massa jenis air laut 1.040 kg/m3 dan
percepatan gravitasi 10 m/s2, besar gaya ke atas yang dirasakan kapal adalah....

A. 2.080 N
B. 10.400 N
C. 104.000 N
D. 208.000 N

9. Perhatikan Grafik

Besar cepat rambat gelombang sesuai gambar adalah....
A. 10 cm/s
B. 20 cm/s
C. 60 cm/s
D. 120 cm/s

10. Pernyataan berkaitan dengan bunyi :
1) Sumber bunyi memiliki interval frekuensi antara 20 Hz – 20.000 Hz
2) Amplitudo sumber bunyi berada pada interval antara 1 cm s.d. 20 cm
3) Antara sumber bunyi dan pendengaran terdapat zat perantara
4) Sumber bunyi berada dalam ruang tertutup dan suhu tidak berubah
Syarat terdengarnya bunyi adalah ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (1) dan (4)
D. (3) dan (4)
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11. Perhatikan gambar.

Berdasarkan data yang tampak pada gambar I dan II, dapat disimpulkan ....

cacat mata yang diderita penyebab
A hipermetropi titik dekat mata bergeser menjauhi mata
B hipermetropi titik dekat mata bergeser mendekati mata
C miopi titik jauh mata bergeser menjauhi mata
D miopi titik jauh mata bergeser mendekati mata

12. Dua buah muatan masing-masing  + Q1 dan - Q2 dengan jarak 6 cm akan menghasilkan gaya tarik menarik
sebesar F. Jika jarak kedua muatan tersebut menjadi 3 cm maka besarnya gaya F adalah...
A. 4 kali  F
B. 16 kali  F
C. 1/4 kali  F
D. 1/16 kali  F

13. Perhatikan gambar.

Besar kuat  arus I pada gambar rangkaian di atas adalah…
A. 0,5 A
B. 1 A
C. 1,5 A
D. 2 A

14. Perhatikan gambar.

Jika seterika tersebut dihubungkan dengan tegangan yang sesuai, maka besar hambatan seterika adalah ….
A. 0,5 Ω
B. 2 Ω
C. 100 Ω
D. 800 Ω



15. Perhatikan gambar.

Setelah besi PQ digosok berulang kali dan searah seperti pada gambar, maka jenis kutub yang dihasilkan
dan sifat kemagnetannya adalah...

Pilihan Besi PQ Sifat kemagnetanUjung P Ujung Q
A. kutub selatan kutub selatan permanen
B. kutub selatan kutub utara sementara
C. kutub utara kutub selatan sementara
D. kutub utara kutub utara permanen

16. Perhatikan gambar.

Ketika saklar ditutup, maka jarum galvanometer….
A. Menyimpang kekiri ke kanan, karena terjadi perubahan medan magnet pada kumparan sekunder
B. Menyimpang kemudian kembali ke nol lagi, karena saat saklar ditutup terjadi perubahan medan magnet

pada kumparan sekunder dan kemudian hilang
C. Menyimpang kemudian kembali ke nol lagi, karena terjadi perubahan medan magnet pada kumparan

primer saat saklar ditutup, kemudian medan magnet tetap
D. Tidak menyimpang karena perubahan medan magnet hanya terjadi pada kumparan primer, tetapi pada

kumparan sekunder tetap

17. Perhatikan peristiwa alam berikut.
1) Gerak semu harian matahari
2) Terjadinya perubahan musim
3) Perbedaan lamanya siang dan malam
4) Perbedaan waktu dibagian bumi berbeda

Yang merupakan akibat perputaran bumi pada porosnya adalah ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 3 dan 4

18. Berikut rumus kimia beberapa zat
1) O2
2) C6H12O6
3) H2
4) H2O
5) C

Diantara zat-zat tersebut yang termasuk molekul unsur adalah....
A. 1 dan 3
B. 2 dan 4
C. 3 dan 5
D. 4 dan 5



19. Disajikan sifat-sifat zat sebagai berikut:
1) Besi akan berkarat jika bereaksi dengan oksigen
2) Kayu kering bersifat keras
3) Gula pasir berbentuk kristal-kristal putih
4) Kayu akan lapuk jika terkena hujan
5) Besi dapat menghantarkan listrik

Yang termasuk sifat fisika adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 5
D. 3, 4 dan 5

20. Jika anak menyalakan lilin maka perubahan kimia yang terjadi adalah....
A. Melelehnya lilin yang terbakar
B. Membekunya lilin pada bagian bawah
C. Terbakarnya sumbu lilin
D. Terbentuknya cairan lilin bening di sekitar nyala api


