
SOAL UJIAN BLOK 
SMP PLUS ARRAHMAT KELAS VIII 

 
Petunjuk mengerjakan : 
1.  Bacalah doa sebelum mengerjakan  
2.  Pilihlah jawaban yang paling tepat 
3.  Sertakan diket ,  ditanya,  untuk soal uraian 
 
SOAL PILIHAN GANDA 
1.  Perpindahan kalor secara alami antara kedua benda bergantung pada… 

a.  suhu masing-masing benda 
b.  kandungan energi  masing-masing benda 
c.  massa masing-masing benda 
d.  wujud benda 

2.  Energi kalor yang diserap oleh suatu zat bergantung  pada factor-faktor dibawah ini,  
kecuali  ……. 
a.  massa zat     c .  jenis zat  
b.  ukuran zat     d .  kenaikan suhu 

3.  Apabila suhu air  yang massanya 200 g dinaikkan dari  20 oC sampai 100 oC, maka 
kalor yang diperlukan adalah..(kalor jenis air  1 kal  /goC) 
a.  4 kkal     c .  20 kkal  
b.  16 kkal    d .  24 kkal 

4.  Sebanyak 50 kJ kalor yang diberikan kepada 20 kg es pada suhu 0oC. Banyak es yang 
melebur bila kalor lebur es 335 kJ/kg adalah… 
a.  0,093 kg    c .  0,15 kg 
b. 0,63 kg    d .  2,5 kg 

5.  Perpindahan kalor secara konduksi terjadi … 
a.  hanya pada zat  cair    c .  hanya pada zat  padat  
b.  hanya pada zat cair  dan padat d.  pada gas,  cair  dan padat  

6.  Kalor sebanyak 21.000 J diberikan 5 kg air  dengan kalor jenis  4.200 J/kgoC. 
Kenaikan suhunya adalah… 
a.  1oC  b.  5 oC  c.  10 oC  d.  25 oC 

7.  Diantara bahan-bahan berikut yang merupakan penghantar kalor yang paling baik 
adalah… 
a.  gas  b.  zat cair  c .  kayu  d.  logam 

8.  Titik didih normal zat adalah t i t ik didih pada tekanan… 
a.  0,5 atm b. 1,0 atm  c.  1,5 atm  d.  2,0 atm 

9.  Mendidih art inya. .  
a .  pembentukan uap 
b.  penguapan pada permukaan zat  cair  
c.  penguapan pada seluruh bagian zat  cair  
d.  penguapan dari  wujud cair  ke wujud gas 

10.  Sebuah termos vakum mampu menjaga minuman dingin selama beberapa jam sebab… 
a.  termos menahan dingin dari  luar 
b.  termos menahan kalor ke dalam 
c.  termos menyerap dingin dari  udara 
d.  termos memberi  kalor ke udara 

11.  Dalam 5 detik terjasi  100 getaran.  Besar periode getaran tersebut adalah… 
a.  500 detik b.  20 detik  c .  0,2 detik  d.  0,05 detik 

12.  Jumlah getaran yang terjadi  dalam satu detik disebut … 
a.  periode getaran   c .  amplitudo getaran 
b.  frekuensi  getaran   d.  s impangan getaran 

13.  Suatu gelombang panjangnya 0,75 m dan cepat  rambatnnya 150 m/s.  Frekuensi  
gelombang tersebut adalah… 
a.  20 Hz  b.  50 Hz  c.  200 Hz  d.  225 Hz 

14.  Besaran yang dimiliki  gelombang, namun t idak dimiliki  getaran adalah. . .  
a .  periode b.  frekuensi  c.  amplitudo  d.  cepat rambat 

15.  Gelombang merambat dengan memindahkan … 
a.  getaran b.  energi  c .  partikel  zat  d.  medium 

16.  Sebuah bandul sederhana bergetar  dengan frekuensi 12 Hz.  Jumlah getaran yang 
terjadi dalam waktu 2 menit  adalah… 
a.  10 kali  b.  12 kali   c .  360 kali   d.  1440 kali  

17.  Benda dikatan bergetar  apabila benda itu bergerak… 
a.  bolak-balik t idak periodic 



b.  bolak-balik secara periodic melalui  t i t ik kesetimbangan 
c.  bolak-balik secara terus menerus 
d.  bolak-balik t idak periodic melalui t i t ik kesetimbangan 

18.  Dua puluh gelombang dihasi lkan dari  tal i  dalam waktu 5 sekon.  Jika cepat  rambat 20 
m/s maka panjang gelombangnya adalah… 
a.  4 m  b.  5 m  c.  80 m  d.  100 m 

19.  Bila dalam 1/3 deti  terbentuk dua gelombang. Maka periode gelombang adalah… 
a.  1/6 detik b.  1/3 detik  c .  3 detik  d.  6detik 

20.  Dari  pernyataan berikut yang bukan contoh gelombang tranversal  adalah… 
a.  gelombang bunyi   c .  gelombang permukaan air  
b.  gelombang pada tali    d .  gelombang cahaya 

 
SOAL URAIAN 
 
1 .  Kalor sebanyak 6,2 x 106 J  diberikan pada 5 kg air  bersuhu 20 0C. Hitung massa uap 

air  yang terbentuk! Kalor jenis air  4200 J/kg0C, kalor uap 2,26 x 106J/kg.  
2.  Berapa massa uap pada 100 0C diperlukan untuk meleburkan 0,89 kg es pada 00C? 

kalor lebur es 336 000 J/kg, kalor uap 2 250 000 J/kg. 
3.  Air sebanyak 250 g yang suhunya 10 0C dicampur dengan 200 g air  yang bersuhu 100 

0C. hitung suhu akhirnya? 
4.  Suatu gelombang memliki  panjang gelombang 200 cm dan cepat  rambat 60 m/s.  

Berapakah frekuensinya? 
5.  Dalam 30 sekon ada 15 gelombang laut  melintas.  Jika jarak antara puncak dan dasar 

gelombang yang berurutan  adalah 8 m, berapa cepat rambat gelombang laut?      


