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SOAL TRY OUT 
KELAS VII SEMESTER 1 

 
1. Di antara besaran-besaran berikut yang tegolong 

besaran pokok adalah… 
a. panjang, massa dan berat 
b. massa, panjang dan waktu 
c. panjang, luas dan volum 
d. massa, berat, dan volum 

2. Satuan dasar untuk besaran panjang, luas, dan volum 
dalam SI adalah… 
a. m, dm2, dan cm3 .  
b. m, m2 dan m3 
c. cm, cm2 dan cm3 
d. m, m2 dan cm3 

3. Luas papan catur adalah 4500 cm2. Jika dinyatakan 
dalam meter, maka luas papan catur tersebut adalah… 
a. 4,5 m2  c. 0,45 m2

b. 0,045 m2 d. 0,0045 m2

4. Sebuah benda massanya 5 kilogram. Yang menyatakan 
besaran dalam peryataan tersebut adalah… 
a. massa  c. 5 
b. 5 kilogram d. kilogram 

5. Gambar dibawah menunjukkan salah satu cara untuk 
mengukur volum sebuah batu. Volum batu adalah… 
a. 20 m3 
b. 20 cm3 
c. 40 m3 
d. 40 cm3  
 

6. Dua buah benda dengan volum yang sama, tetapi 
massa jenisnya berbeda. Benda dengan massa jenis 
lebih besar akan mempunyai…. 
a. massa yang lebih kecil 
b. massa yang lebih besar 
c. ruang yang lebih besar 
d. berat yang lebih kecil 

7. Sebuah benda bermassa 2 kg memiliki ukuran panjang 
50 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 4 cm. Massa jenis 
benda tersebut adalah… 
a. 0,5 g/cm3  c. 1, 5 g/cm3 

b. 1 g/cm3  d. 2 g/cm3

8. Naiknya minyak gas pada sumbu kompor merupakan 
contoh peristiwa.. 
a. difusi  c. osmosis 
b. kapilaritas d. kapiler 

9. Permukaan zat cair pada gelas nampak cembung hal ini 
disebabkan karena… 
a. kohesi lebih kecil dari pada adhesi 
b. kohesi lebih besar dari pada adhesi 
c. kohesi sama dengan adhesi 
d. kohesi dan adhesi seimbang 

10. Pada saat es menjadi air  dinamakan.. 
a. menyublim c. mencair 
b. mengembun d. menguap 

11. Grafik dibawah ini menunjukkan  
a. GLB 
b. GLBB dipercepat 
c. GLBB diperlambat 
d. Benda diam  
 

12. Sebuah sepeda ontel bergerak sejauh 20 km dalam 
waktu 15 menit. Kecepatan rata-rata sepeda ontel 
tersebut adalah… 
a. 100 km/jam c. 70 km/jam 
b. 80 km/jam d. 60 km/jam 

13. Arif mukharom berlari mengelilingi lapangan pasir 
sambil mengendong Olim. Pernyataan yang benar 
adalah… 

a. Olim bergerak terhadap Arif 
b. Olim bergerak terhadap penonton 
c. Arif bergerak terhadap Olim 
d. Arif dan Olim tidak bergerak 

14. Benda yang dilempar vertical ke atas mengalami…. 
a. gerak semu c. GLB 
b. GLBB  d. gerak melingkar 

15. Perubahan kecepatan tiap waktu disebut…. 
a. percepatan 
b. kecepatan rata-rata 
c. gaya 
d. kelajuan 

16. Peristiwa yang berhubungan dengan Hukum  I Newton 
adalah… 
a. penerjun payung bergerak kebawah 
b. berat astronot di bulan lebih kecil dari pada beratnya 

di bumi 
c. ketika mobil digas badan kita tedorong ke belakang 
d. sebuah mobil direm sehingga menjadi berhenti   

17. Berat sebuah bola adlah 19,6 N. Jika percepatan 
gravitasi bumi 9,8 m/s2, massa batu adalah… 
a. 1 kg  c. 3 kg 
b. 2 kg  d. 4 kg 

18. Resultan dua buah gaya segaris dan searah sama 
dengan… 
a. jumlah kedua gaya 
b. selisih kedua gaya 
c. perkalian kedua gaya 
d. pembagian kedua gaya 

19. Satuan gaya dalam SI adalah… 
a. Newton  c. kg 
b. liter  d. pascal 

20. Yang termasuk gaya taksentuh adalah… 
a. gaya gesek 
b. gaya gravitasi bumi 
c. gaya kerbau menarik bajak 
d. gaya anak mengangkat kursi 

Isilah dengan jawaban yang tepat (jangan lupa 
sertakan diket, ditanya) 
1. Gambar di samping 

adalah grafik dari sebuah 
kendaraan yang bergerak 
dari kota A ke kota D 
melewati kota B dan C. 
Besar kecepatan rata-rata 
dari kendaraan tersebut 
adalah… 
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2. Gambarkan gaya-gaya F1 30 N dan F2 20 N jika kedua 
gaya itu segaris dan searah, hitung dan gambar resultan 
gayanya (10 N diwakili 1 cm)! 

3. Sebuah gelas ukur berisi 40 mL air. Apabila 315 gram 
perak yang massa jenisnya 10,5 g/cm3 dimasukkan ke 
dalam gelas tersebut, menunjukkan angka berapakah 
permukaan air dalam gelas ukur sekarang? (1 mL = 1 
cm3)  
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