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LATIHAN SOAL PEMANTAPAN TAHAP 4 
 
 
 

1. Perhatikan table berikut 
no Besaran Satuan Alat ukur 
1 Berat kg Dynamo meter 
2 Volume m

3
 mikrometer 

3 Suhu Kelvin Thermometer 

4 
Tegangan 
listrik 

Volt Volt meter 

Pasangan besaran, satuan, dan alat ukur yang benar pada table di atas yaitu nomor . . . 
 
 

2. Perhatikan gambar partikel-partikel berikut 

 
Urutan jenis partikel zat A, B, dan C yang benar adalah . . . 
 

3. Perhatikan skala thermometer berikut. 

 
Suatu benda diukur dengan thermometer A, suhunya terukur 40

0
A. jika diukur dengan 

thermometer B, maka suhunya terukur sebesar . . . 
0
 

 
4. Sebanyak 2000 gram air dipanaskan dengan proses seperti diagram berikut. 

 
Jika kalor jenis air 4200 j/kg

0
C, kalor jenis es 2100 j/kg

0
C, dan kalor lebur es 336.000 j/kg, 

besarnya kalor yang dibutuhkan dari B hingga D adalah . . .  
 

5. Perhatikan gambar hasil ticker timer berikut 

 
Tanda panah menunjukkan arah gerak pita. Pola titik pada pita tersebut menunjukan jenis gerak . 
. .  
 

6. Andi dan Tono melakukan permainan tarik tambang. Tono mengerahkan gaya 600 N dan Andi 550 
N. jika Andi terseret sejauh 4 m, besar usaha yang berhasil dilakukan Tono adalah . . . 
 

7. Perhatikan gambar berikut 

 
Jika berat benda 600 N dan percepatan grafitasi 10 m/s

2
, besar gaya paling kecil yang harus 

dikerahkan kedua orang tersebut agar benda dapat terdorong ke atas adalah . . . 
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8. Pembentukan bayangan mata berikut yang perlu dibantu kaca mata lensa Negatif adalah yang 
ditunjukkan pada gambar … 

 

 

 

 
 
 

9. Perhatikan gambar berikut 

 

Jika I1 = 22 A, I2 = 18 A, I3 = 6 A, dan I4 = 6 A, maka besar I adalah . . .  
 

10. Empat  buah lampu masing-masing bertuliskan 5 W / 220 V. jika dinyalakan 4 jam sehari selama 
30 hari memerlukan energy listrik sebesar . . . . 

 
11. lengkapi table percobaan menentukan sifat asam basa berikut 

 

No Warna kertas Lakmus Sifat benda 
 Mula-mula hasil Asam atau basa 

1 Merah Merah  
2 Merah Biru  
3 Biru  asam 
4 Biru biru  

 

(A)

(B)

(C)

(D)


