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1. Pernyataan yang benar tentang panas 

ialah ....

a. dapat berpindah

b. energi yang akan hilang

c.  tidak dapat berpindah

d. energi yang tidak dapat diterima 

oleh logam

2. Perpindahan panas dari satu benda 

ke benda lain disebut ....

a. perambatan

b. konduktor

c. konduksi

d.  isolasi

3. Konduktor panas adalah benda-benda 

yang ....

a. tidak dapat menghantarkan panas

b. dapat menghantarkan panas

c.  tetap dingin jika terkena panas

d. mengeluarkan cahaya jika terkena 

panas

4. Benda berikut ini yang bukan konduktor 

panas adalah ....

a. wajan

b. panci

c. sendok aluminium

d.  gelas plastik

5. Pengertian dari isolator panas yang 

tepat adalah ....

a. benda-benda yang dapat meng-

hantarkan panas

b. benda-benda yang tidak dapat 

menghantarkan panas

c. benda-benda yang dapat me-

lepaskan panas

d. benda-benda yang tidak dapat 

menerima panas

 6. Benda berikut ini yang termasuk 

isolator panas adalah .... 

a. pisau

b. kunci

c. penggaris plastik

d. gunting aluminium

 7. Termos memanfaaatkan sifat benda 

berupa ....

a. isolator panas

b. konduktor panas

c. konduksi panas

d. isolasi panas

 8. Fungsi lapisan kaca pada termos ialah 

....

a. menyerap panas

b. mengalirkan panas

c. menghasilkan panas

d. memantulkan panas

 9. Alasan yang paling tepat mengapa 

besi digunakan sebagai bahan setrika 

adalah ....

a. besi mengilap

b. besi mudah dibentuk

c. besi dapat menghantarkan panas

d. besi bersifat keras
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10. Pegangan setrika terbuat dari plastik 

agar ....

a. terlihat indah

b. mudah dipegang

c. tangan kita tidak kepanasan saat 

menyetrika

d. bagian bawah setrika menjadi panas

11. Perhatikan gambar berikut. 

 Kawat tembaga pada gambar di atas 

termasuk sifat benda ....

a. konduktor

b. isolator

c. konduksi

d. konveksi

12. Perhatikan gambar berikut.

1

2

3

4

 Bagian yang berfungsi sebagai peng-

hantar  panas adalah nomor ....

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

13. Air panas dituangkan pada gelas 

kaca, gelas plastik, mug, dan cerek 

aluminium dengan jumlah yang sa-

ma. Benda yang akan membuat air 

paling lama dingin dalam waktu yang 

sama adalah ....

a. gelas kaca

b. gelas plastik

c. mug

d. cerek aluminium

14. Siti sedang membuat teh manis 

dengan air panas. Ia tidak dapat me-

minumnya langsung, tetapi harus 

didiamkan beberapa saat agar air 

tidak terlalu panas. Hal tersebut 

karena ....

a. terjadi perpindahan panas dari 

udara ke air

b. terjadi perpindahan panas dari air 

ke udara langsung dan dari air ke 

gelas

c. terjadi perpindahan panas dari 

gula ke air

d. panas air terserap oleh gula

15. 1.  Penggaris besi 3.  Pensil

 2.  Kain   4.  Garpu

 Benda-benda di atas yang bersifat 

konduktor adalah ....

a. 1 dan 2

b. 2 dan 3

c.  3 dan 4

d. 1 dan 4


