
Nama : ………………….. 
Kelas : ………………….. 

SOAL UJIAN BLOK KELAS VII 
SMP PLUS ARRAHMAT BOJONEGORO 

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 48 BOJONEGORO 
 
Petunjuk mengerjakan : 

1. Bacalah doa sebelum mengerjakan 
2. Pilihlah jawaban yang paling benar 
3. Isilah Jawaban dengan menyertakan diketahui, ditanya dan dijawab pada soal 

uraian. 
Pilihan Ganda  

1. Zat adalah sesuatu yang … 
a. sifatnya selalu tetap 
b. warnanya selalu tetap 
c. bentuknya selalu tetap 
d. memiliki massa dan menempati ruang 

2. Perubahan padat menjadi cair dinamakan… 
a. menyublim    c. mencair 
b. mengembung   d. menguap 

3. Gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis disebut dengan … 
a. adhesi    c. tegangan permukaan 
b. kohesi    d. meniskus 

4. Peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler… 
a. tegangan permukaan 
b. bejana berhubungan  
c. kapilaritas 
d. meniskus  

5. 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

6. Dua buah benda mempunyai volume sama, tetapi massa jenis berbeda. Benda 
yang bermassa jenis lebih besar akan mempunyai… 
a. massa yang lebih kecil 
b. massa yang lebih besar 
c. ruang yang lebih besar 
d. berat y ang lebih besar 

7. Permukaan zat cair dalam bejana terlihat cembung karena… 
a. kohesi lebih kecil dari pada adhesi 
b. kohesi lebih besar dari pada adhesi 
c. adhesi sama dengan kohesi 
d. kohesi dan adhesi seimbang  

8. Massa jenis suatu logam adalah 5.800 kg/m3. Volume dari 2.900 Kg logam 
tersebut adalah… 
a. 0,2 m3    c. 1 m3

b. 0,5 m3    d. 2 m3

9. Air memiliki massa jenis 1000 kg/m3, es memiliki massa jenis 900 kg/m3. 
Perubahan volum yang terjadi ketika 18 kg es melebur seluruhnya adalah… 
a. 2 dm3    c. 18 dm3

b. 20 dm3    d. 180 dm3

10. Yang tidak termasuk zat adalah… 
a. bakteri    c. udara 
b. debu     d. cahaya senter 

11. Yang termasuk GLBB dipercepat adalah… 
a. batu yang dilempar keatas 
b. bola yang menggelinding dari bidang miring 
c. mobil yang sedang direm hingga berhenti 
d. mobil yang sedang berputar 



12. Kevin berlari mengelilingi lapangan sepak bola sambil mengenakan topi. 
Pernyataan yang benar adalah… 
a. topi bergerak terhadap Kevin 
b. topi diam terhadap penonton 
c. Kevin diam terhadap penonton 
d. Kevin bergerak terhadap topi 

13.   Grafik yang menunjukkan benda bergerak dengan kelajuan tetap adalah… 
 
a.     c.  
 
 
 
 
 
b.      d. 

14. Sebuah benda bergerak sejauh 20 km dalam waktu 15 menit. Kelajuan benda 
tersebut adalah… 
a. 1 m/s    c. 3 m/s 
b. 2 m/s    d. 5 m/s  

15. Sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 20 m/s direm sehingga 15 
sekon kemudian kecepatannya menjadi 11 m/s.Mobil itu mengalami perlambatan 
sebesar… 
a. 0,6 m/s2     c. 0,9 m/s2 

b. 50 m/s2    d. 9 m/s2

16. Perubahan kecepatan tiap waktu disebut dengan… 
a. percepatan    c. kecepatan rata-rata 
b. gaya     d. laju 

17. Sebuah benda akan mengalami gerak lurus beraturan, jika… 
a. benda bergerak ke satu arah gaya 
b. kecepatan benda berubah secara teratur 
c. lintasan benda lurus 
d. kecepatan benda tetap dan lintasannya lurus 

18. Salah satu contoh gerak semu adalah… 
a. matahari terbit dari timur 
b. bola dilempar keatas 
c. kelapa jatuh dari pohonnya 
d. mobil yang direm 

19. Benda yang dilempar vertical ke atas mengalami gerak … 
a.  

20. Sebuah bus melaju dijalan raya. Selama 30 menit pertama menempuh jarak 20 
km; 30 menit berikutnya menempuh jarak 40 km ; dan 40 menit berikutnya 
menmpuh 50 km. Kelajuan rata-rata bus adalah … 
a. 55 km/jam    c. 37 km/jam 
b. 66 km/jam    d. 40 km/jam 

Isilah dengan jawaban yang jelas dan tepat! 
1. Susu bubuk bermassa 900 gram dikemas dalam kaleng silinder dengan diameter 

14 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah massa jenis susu tersebut? 
2. Sebuah mobil bergerak kebarat sepanjang jalan lurus dari diam sampai mencapai 

kelajuan 54 km/jam dalam waktu 5 sekon. Percepatan mobil dalam m/s2  
adalah…. 


