
SOAL FISIKA KELAS VII 
LOMBA MIPA SE- ARRAHMAT 

1. Volume air dalam ember 2 liter. Dari pernyataan tersebut yang merupakan satuan 
adalah… 
a. volume   b. ember  c. 2  d. liter 

2. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok…. 
a. waktu dan massa  c. panjang dan massa 
b. panjang dan waktu  d. panjang, massa dan waktu 

3. 72 km/jam = …….m/s. 
a. 72   b. 36   c. 20  d. 5 

4. Sebuah kubus logam yang rusuknya 0,5 m memiliki massa 1000 kg. Massa jenis 
logam itu adalah… 
a. 2000 kgm-3  b. 2500 kgm-3  c. 5000 kgm-3 d. 8000 kgm-3

5. Gelas yang dicelupkan dalam panci berisi air (mulut gelas di bawah dan tegak lurus 
), ternyata air tidak dapat masuk ke ruang gelas. Halini menunjukkan bahwa…. 
a. udara memiliki massa  c. udara mempunyai tekanan yang besar 
b. udara menempati ruangan  d. udara adalah zat gas 

6. Peristiwa berikut ini yang bukan karena adhesi dan kohesi adalah… 
a. air membasahi dinding gelas  c. air tidak dapat membasahi daun talas 
b. kapur menempel di papan tulis  d. bau minyak wangi menyebar keruangan 

7. Hukum keppler II berkenaan dengan …. 
a. bentuk orbit bumi dalam mengelilingi matahari. 
b. jarak bumi pada posisi aphelium. 
c. kecepatan planet beredar mengelilingi matahari 
d. matahari merupakan focus ellips 

8. Planet-planet dapat beredar mengililingi matahari karena… 
a. bentuk planet bulat    
b. gaya gravitasi matahari terhadap planet 
c. kedudukan planet terhadap matahari 
d. gaya tolak menolak antara matahari dengan planet 

9. Lapisan matahari yang sehari-harinya tampak oleh kita adalah… 
a. inti matahari   c. fotosfer 
b. kromosfer   d. korona 

10. Andi duduk dalam mobil yang bergerak meninggalkan sekolah. Pernyataan dibawah 
ini yang benar adalah…. 
a. mobil bergerak terhadap Andi  c. Andi diam terhadap sekolah 
b. Andi bergerak terhadap mobil  d. Andi diam terhadap mobil 

11. Sebuah benda bergerak lurus beraturan selama 3 detik. Bila jarak yang ditempuh 6 
m, maka kecepatan benda itu… 
a. 2 ms-1  b. 3 ms-1  c. 6 ms-1  d. 9 ms-1

12. Ucup mengerem sepedanya ketika melihat Parti. Jika kecepatan sepeda pada saat 
akan direm 20 ms-1 dan sepeda berhenti 10 detik kemudian. Maka perlambatan yang 
dihasilkan kampas rem sepeda adalah… 
a. –2,5 ms-2  b. –2,0 ms-2  c. 1 ms-2  d. 2 ms-2

13. Sebuah benda yang diberi gaya akan mengalami perubahan…. 
a. massa  b. volume  c. bentuk  d. berat 

14. Seorang Tulkiyem mempunyai berat 392 N di bumi, jika g bumi = 9,8 m/s2 dan g bulan 
= 1,6 m/s2, maka berat Tulkiyem di bulan adalah… 
a. 640 N  b. 392 N  c. 64 N   d. 39,2 N 

15. Besarnya gaya gesekan dipengaruhi oleh…. 
a. gravitasi bumi    c. luas permukaan benda yang bergesekan 
b. kekasaran permukaan    d. kecepatan benda saat bergesekan 

16. Suatu benda berbentuk kubus beratnya 200 N berada di suatu bidang datar, sisi 
kubus 10 cm. Berapa tekanan pada bidang tersebut… 
a. 2 Pa  b. 20 Pa  c. 2000 Pa  d. 20000 Pa 

17. Lampu senter yang dinyalakan menunjukkan terjadinya perubahan energi … 
a. listrik – kima – cahaya    c. listrik – cahaya – kimia 



b. kimia – listrik – cahaya  d. kimia – cahaya - listrik 
18. Dua buah gaya masing-masing 5 N dan 10 N bekerja searah pada sebuah balok. 

Salama gaya bekerja, balok berpindah 50 cm. Usaha y ang dilakukan oleh kedua 
gaya itu… 
a. 7,5 J  b. 75 J   c. 250 J  d. 750 J 

19. Dengan pesawat sederhana maka usaha yang dilakukan… 
a. lebih kecil     c. tetap 
b. lebih besar    d. berubah-ubah 

20. Lampu listrik menggunakan energi sebesar 2400 J selama 1 menit. Daya lampu 
tersebut adalah… 
a. 2400 W  b. 240 W  c. 60 W  d. 40 W  


