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1. Benda yang menggunakan magnet adalah … 

a. pintu rumah  c. pintu jendela 

b. lemari kayu  d. Pintu lemari es 

2. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda… 

a. konduktor  c. isolator 

b. magnetis  d. non magnetis 

3. Magnet yang terjadi karena dialiri arus listrik disbut... 

a. induksi  c. kompas 

b. ladam  d. elektromagnetik 

4. Bahan yang mudah dan lebih cepat untuk dibuat magnet adalah… 

a. baja   c. besi 

b. tembaga  d. kuningan 

5. Apabila dua kutub magnet yang sama saling didekatkan akan terjadi... 

a. Tolak menolak c. diam 

b. Tarik menarik d. menempel 

6. Sumber energi yang ringan sehingga mudah dibawa ke mana-mana yaitu ...  

a. aki             c. generator 

b. baterai       d. Dinamo 

7. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik adalah ... . 

a. plastik         c. kawat 

b. karton         d. Benang 

8. Listrik dari pusat pembangkit listrik dapat sampai di perumahan 

penduduk melalui ... . 

a. isolator              c. resistor 

b. konduktor         d. Adaptor 

9. Perhatikan benda-benda berikut! 

(1) Lidi              (4) Kaca 

(2) Besi             (5) Tembaga 

(3) Kayu kering (6) Plastik 

Yang termasuk isolator adalah ... . 

a. (1), (2), dan (3)         c. (1), (3), dan (6) 

b. (2), (4), dan (6)         d. (4), (5), dan (6) 

10. Perhatikan rangkaian berikut!  

Apabila ditambahkan sebuah baterai yang dirangkai seri dengan kedua   

baterai tersebut maka nyala lampu ... . 

a. makin redup         c. sama sama 

b. makin terang        d. lampu menjadi mati 



11. Pada proses pengisian aki terjadi perubahan energi ... . 

a. listrik menjadi energi gerak 

b. kimia menjadi energi listrik 

c. listrik menjadi energi kimia 

d. gerak menjadi energi listrik 

12. Lampu sepeda dapat menyala karena adanya ... . 

a. baterai     c. dinamo 

b. aki          d. Generator 

13. Arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian ... . 

a. terbuka     c. seri 

b. tertutup     d. Paralel 

14. Peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi 

panas adalah ... . 

a. kipas angin     c. radio 

b. televisi           d. kompor listrik 

15. Contoh sumber listrik energi kimia 

ialah .... 

a. baterai      c. generator 

b. dinamo     d. sel solar 

16. Kabel listrik dilapisi plastik. Hal tersebut 

disebabkan .... 

a. plastik sangat lentur 

b. plastik tahan lama 

c. plastik termasuk penghantar 

d. plastik termasuk isolator 

17. Radio mengubah energi listrik menjadi .... 

a. energi gerak 

b. energi cahaya 

c. energi bunyi 

d. energi panas 

18. Susunan baterai pada lampu senter menggunakan rangkaian .... 

a. Seri  b. paralel c. gabungan d. bebas 

19. Satuan tegangan listrik adalah .... 

a. Watt b. ampere c. volt  d. kwh 

20. Satuan arus listrik adalah .... 

a. Watt b. ampere c. volt  d. Kwh 

21. Fungsi sekering adalah .... 
a. memutuskan arus listrik pada saat terjadi kortsluiting 
b. mencegah terjadinya hubungan singkat 
c. memadamkan listrik pada saat kebakaran 
d. menghubungkan dan memutuskan arus listrik sehingga tidak terjadi kortsluiting 

22. Rangkaian listrik di rumah biasanya menggunakan rangkaian listrik .... 
a. Seri  b. paralel  c. campuran d. bebas 

23. Rangkaian listrik disusun dengan tiga cara, kecuali .... 
a. Parallel b. seri  c. campuran d. saling silang 

24. Berikut kelebihan pengangkutan listrik oleh konduktor, kecuali .... 
a. Mudah b. cepat c. lambat  d. terus-menerus tanpa putus 

 

25. Rangkaian listrik di rumah kita disusun secara .... 
a. Paralel b. seri  c. campuran  d. saling silang 



Isian singkat 

26. Sumber energi yang digunakan pada jam tangan adalah …. 
27. Aki merupakan sumber energi . . . . 
28. Benda kipas angin, jika dinyalakan akan menghasilkan energi . . . . 
29. Batu baterai dan aki menyimpan energi . . . . 
30. Magnet mempunyai dua jenis kutub, yaitu kutub .... dan kutub ....  
31. Jika dua kutub yang tidak senama didekatkan, maka magnet akan ....  
32. Daerah disekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut ....  
33. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda ....  
34. Energi yang dihasilkan dari setrika yang menyala adalah . . . . 
35. Energi yang digunakan untuk menggerakkan mobil mainan berasal dari . . . . 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

36. Tuliskan empat alat yang bekerja menggunakan energi listrik! Dan sebutkan perubahan 
nergeinya 

37. Apakah perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? 
38. Jelaskan cara kerja bel listrik! 
39. Jelaskan cara menghemat energi listrik! 
40. Sebutkan jenis-jenis magnet berdasarkan bentuknya? 
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