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MIDDLE EXAMINATION 
AL AZHAR SYIFA BUDI YUNIOR HIGH SCHOOL 

TERM II ACADEMIC YEAR 2013 – 2014 
 
 

 
Write Basmalah : …………………….. 

 
 
General instruction : 
1. Pray before doing the test ! 
2. Do the easiest questions first ! 
3. Attention to and follow the instructions on the provided test sheets ! 
4. Report to the proctor if the questions / test sheets are not clear ! 
5. Check your work before you handing it to the proctor ! 
 
A. Coose The Correct Answer by Marking A, B, C, or D on Your Answer Sheet! 
 

1. Membuat magnet dapat dilakukan dengan cara . . .  

a. Dipanaskan  

b. Dililit kawat berarus listrik AC 

c. Dililit kawat berarus listrik DC 

d. dibenturkan 

2. sifat magnet suatu benda dapat dihilangkan dengan cara . . . 

a. dipanaskan 

b. rendam air 

c. diwarnai 

d. didinginkan 

3. jenis bahan yang paling baik digunakan untuk membuat magnet yang tahan lama adalah . . . 

a. ferromagnetic 

b. paramagnetic 

c. diamagnetic 

d. semua jenis logam 

4. sudut simpangan arah utara selatan kompas dengan arah utara selatan kutub bumi dinamakan . . . 

a. sudut inklinasi 

b. sudut deklinasi 

c. sudut deviasi 

d. sudut siku-siku 

5. sudut inklinasi adalah . . . 

a. sudut antara arah jarum kompas dengan garis horizontal 

b. sudut antara arah jarum kompas dengan arah utara-selatan kutub bumi 

c. sudut antara arah jarum kompas dengan garis vertical 
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d. sudut antara arah jarum kompas dengan garis bujur 

6. peralatan berikut yang menggunakan magnet adalah . . . 

a. dynamo 

b. lampu listrik 

c. mesin motor bensin 

d. setrika listrik 

7. “arus listrik dialirkan ke kumparan hingga membuat inti besi lunak menjadi magnet. Magnet tersebut 

kemudian menarik tuas saklar hingga menghubungkan aliran listrik untuk menyalakan mesin. “ adalah 

cara kerja dari alat . . . 

a. Bel listrik 

b. Relai magnetic 

c. Generator 

d. Dynamo sepeda 

8. Sebuah kawat lurus mengalirkan arus listrik 100 A berarah dari utara ke selatan. Arah medan magnet 

pada bagian atas kawat tersebut adalah . . . 

a. Utara 

b. Barat 

c. Timur 

d. Atas 

9. Arah garis gaya magnet yang benar adalah . . . 

     
10. Gaya yang terjadi pada kawat berarus listrik saat berada dalam medan magnet dinamakan . . . 

a. Gaya newton 

b. Gaya Lorentz 

c. Gaya oersted 

d. Gaya faraday 

11. Tiap benda magnetic mengandung magnet-magnet kecil yang dinamakan . . . 

a. Magnet elementer 

b. Magnet mikro 

c. Magnet alam 

d. Magnet dasar 

12. Sebuah kawat sepanjang 40 cm dialiri arus listrik 2 A. jika pada kawat tersebut bekerja gaya listrik 0,8 

N, besar medan magnet di tempat itu adalah . . . 

a. 0,1 T 

b. 0,2 T 

c. 1,0 T 

d. 1,2 T 
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13. Suatu kabel listrik dilalui arus 4 A. jika panjang kabel tersebut 2 m dan berada dalam ruang dengan 

medan magnet sebesar 0,08 T, besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah . . . 

a. 0,02 N 

b. 0,16 N 

c. 0,64 N 

d. 1,04 N 

14. Sebuah besi lunak hendak dibuat menjadi magnet dengan cara digosok seperti pada gambar. Sifat 

magnet dan kutub-kutub yang terbentuk adalah . . .  

a. Sementara. A kutub utara B kutub selatan  

b. Permanen. A kutub utara B kutub selatan 

c. Permanen. A kutub selatan B kutub utara 

d. Sementara. A kutub selatan B kutub utara 

15. Alat yang berfungsi menghasilkan arus listrik yaitu . . . 

a. Transformator 

b. Dynamo sepeda 

c. Dynamo mobil-mobilan 

d. Dynamo kipas angina 

16. Transformator adalah alat yang fungsinya untuk . . . 

a. Mengubah besar energy listrik 

b. Menghasilkan tegangan listrik 

c. Mengubah besar tegangan listrik 

d. Mengubah besar daya listrik 

17. Sebuah trafo jumlah lilitan primernya 180 dan lilitan sekundernya 300. Jika trafo tersebut 

dihubungkan dengan tegangan primer 45 V, maka besar tegangan sekundernya adalah . . . 

a. 75 V 

b. 85 V 

c. 90 V 

d. 120 V 

18. Suatu trafo jumlah lilitan sekundernya 3 kali jumlah lilitan primernya. Jika besar tegangan 

sekundernya 36 V, maka besar tegangan primernya adalah . . . 

a. 10 V 

b. 12 V 

c. 13 V 

d. 40 V 

19. Yang merupakan ciri transformator step-up adalah . . . 

a. Vs < Vp 

b. Ns < Np 

c. Is < Ip 

d. Is > Ip 

20. Sebuah trafo dihubungkan sumber listrik 50 Watt. Jika tegangan keluaran trafo tersebut  12 V dan 

arus keluarnya 3 A, besar efisiensi trafo tersebut adalah . . . 

a. 36 % 

b. 40 % 

c. 50 % 

d. 72 % 
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21. Pada gambar di samping, sebuah logam dililit kawat yang terhubung 

dengan baterai. Jika besi tersebut menjadi magnet, maka bagian yang 

menjadi kutub utara dan kutub selatan magnet tersebut adalah . . . 

a. A kutub selatan dan B kutub utara 

b. A kutub utara dan B kutub selatan 

c. A dan B kutub utara 

d. A dan B kutub selatan 

22. Susunan benda langit yg terdiri dari matahari , planet , satelit , asteroid , komet dan meteor disebut . . 
.. 

a. Tata surya 
b. Alam semesta 
c. Galaxy 
d. dunia 

23. Pusat tata surya kita  adalah ……. 
a. Planet Jupiter 
b. Planet bumi 
c. Matahari 
d. bulan 

24. Yang dimaksud dengan Rotasi bumi adalah ……… 
a. Perputaran bumi mengelilingi matahari 
b. Perputaran bumi pada porosnya 
c. Perputaran bulan mengelilingi bumi 
d. Perputaran satelit mengelilingi bumi 

25. Batuan angkasa yang mengorbit di antara orbit planet mars dan orbit planet jupiter adalah . . . 
a. Asteroid 
b. Satelit  
c. Komet 
d. Meteor 

26. Pluto bukan termasuk jenis planet. Hal ini disebabkan karena . . . 
a. Bentuknya kurang bulat 
b. Jaraknya dari matahari terlalu jauh 
c. Orbitnya berpotongan dengan orbit planet neptunus 
d. Orbitnya berbentuk elips 

27. Urutan planet berdasarkan jaraknya dari yang dekat dengan matahari hingga yang jauh dari matahari 
yang benar yaitu 

a. Merkurius – Jupiter – bumi – neptunus 
b. Mars – Uranus – neptunus – Jupiter 
c. Venus – mars – Jupiter – Uranus 
d. Bumi – Uranus – mars – Jupiter 

28. planet-planet yang orbitnya terletak di dalam orbit bumi mengitari matahari disebut . . . 
a. planet inferior 
b. planet dalam 
c. planet luar 
d. planet superior 

29. yang termasuk planet luar adalah .. . 
a. Jupiter, Uranus, dan neptunus 
b. Mars, saturnus, dan neptunus 
c. Venus, bumi, dan mars 
d. Merkurius, venus, dan bumi 

30. Planet dalam tata surya kita yang memiliki kala revolusi paling singkat adalah . . . 

a. Bumi 
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b. Neptunus 

c. Merkurius 

d. Jupiter  

31. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya . . . 
a. Pergantian musim di belahan bumi 
b. Pergantian siang dan malam 
c. Perbedaan waktu  
d. Gerak semu harian benda langit 

32. Terjadinya pergantian musim disebabkan karena posisi matahari yang bergeser dari atas katulistiwa. 
Besarnya pergeseran tersebut adalah . . . 

a. 23,50 
b. 32,50 
c. 25,70 
d. 300 

33. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian-bagian dari matahari adalah . . . . 

a. inti  

b. fotosfer 

b. korona 

c. litosfer 

34. Berikut ini yang bukan akibat rotasi bumi adalah …. 

a. adanya perbedaan waktu 

b. adanya pergantian musim 

c. adanya pergantian siang dan malam 

d. adanya peredaran semu harian benda-benda langit 

35. peristiwa terhalangnya sinar matahari menuju bumi oleh bulan dinamakan . . . 

a. gerhana bulan 

b. gerhana matahari 

c. bulan purnama 

d. bulan sabit 

36. Kota B terletak pada garis 105oBT. Jika di kota B menunjukkan pukul 19.00, di kota P (120oBT) sekitar 

pukul .... 

a. 18.00 

b. 20.00 

c. 19.00 

d. 21.00 

37. Perhatikan gambar berikut. Bulan purnama terjadi saat bulan berada 

pada posisi nomor . . . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

38. Yang dimaksud Efek rumah kaca yaitu . . . 

a. Terperangkapnya panas dari sinar matahari oleh atmosfer bumi  

b. Dipantulkannya sinar matahari oleh permukaan bumi 

c. Langit terlihat cerah pada saat siang hari 

d. Permukaan laut yang memantulkan sinar matahari 

39. Terbentuknya lapisan tanah akibat aktivitas hewan kecil (organisme) dalam tanah merupakan 

pelapukan . . . . 
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a. organik 

b. kimia 

c. fisika 

d. mekanik 

40. Salah satu cara mengurangi pemanasan global . . . . 

a. penghijauan di daerah perkotaan 

b. penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan 

c. ladang berpindah 

d. pembukaan hutan 

 

B. Do This Essay Correctly And Write The Answer on Your Answer Sheet! 
 

1. Sebutkan 3 alat yang menggunakan magnet 

2. Sebutkan 3 cara yang dapat dilakukan untuk membuat magnet 

3. Sebutkan 2 cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan sifat magnet 

4. Sebuah trafo dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 220 V. jumlah lilitan primer tersebut 200 

lilitan. Jika tegangan sekunder trafo tersebut 55 V maka 

a. Trafo tersebut termasuk ste-Up atau step down 

b. Jumlah lilitan sekunder trafo tersebut adalah . . . 

5. Jelaskan dan gambarkan peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan 


