
UJIAN MID-SEMESTER 2 (KELAS X) 
SMK BERDIKARI JEMBER TAPEL 2008/2009 

Membaca & Memahami Gambar Teknik Sabtu, 25 April 2009 (07.00 – 09.00 WIB) 

 
BACA DAN CERMATI SOAL SEBELUM MENGERJAKAN (jangan asal mencontoh teman) 
KERJAKAN/ISILAH SEMUA JAWABAN SESUAI PERINTAH. 
1. Apa Anda memiliki fotokopi diktat Membuat Ulir?  | YA | TIDAK | (silang yang salah). 
2. Jika  No.1 Anda menjawab YA, apakah fotokopian Anda sudah dinilaikan?  | SUDAH | BELUM | (silang 

yang salah). 
3. Jika No.1 Anda menjawab TIDAK, apakah Anda mengerjakan soal ini dengan mencontoh pekerjaan 

atau meminjam fotokopian teman Anda? | YA | TIDAK | (silang yang salah, loncati soal ini jika No.1 
menjawab YA). 

4. Jika No.3 Anda menjawab YA, tuliskan nomor ujian teman Anda tersebut : _______, _______, _______, 
5. Buka diktat Menggambar Ulir, tuliskan fungsi-fungsi ulir! (tulis jawaban di balik halaman soal ini). 
6. Tuliskan cara pembuatan ulir! (tulis jawaban di balik halaman ini). 
7. Lihat gambar 10-2; tuliskan penjelasan/keterangan dari gambar tersebut di balik halaman soal ini. 
8. Lihat gambar 17-2; tuliskan 5 jenis ulir dari gambar tersebut di balik halaman soal ini. 
9. Lihat gambar 17-3; tuliskan cara menggambar ulir dari gambar tersebut di balik halaman soal ini. 
10. Pada gambar soal (di halaman terakhir) diperlihatkan tulisan ukuran misalkan: M20. Jelaskan dengan 

singkat, apa maksud tulisan M20 tersebut? (tulis jawaban di balik halaman soal ini). 
11. Lihat gambar mur-baut dis-

amping ini: 
a. Tebalkan garis-garis 

gambar utama, sehingga 
berbeda dengan garis-
garis bantu atau garis-
garis yang seharusnya 
tipis. Pergunakan peng-
garis dan pensil (untuk 
lingkaran atau busur 
gunakan jangka, jangan 
hanya pakai tangan, dan 
untuk membuat busur 
tentukan dulu titik pu-
sat jangkanya). 

b. Isikan pada titik-titik 
(…) yang ada dalam 
gambar dengan angka-
angka ukuran yang 
isinya adalah hasil per-
hitungan berdasarkan 
rumus pembuatan mur-
baut (lihat di diktat 
Menggambar Ulir) den-
gan d=16 mm. 

c. Tuliskan nama-nama 
pandangan pada titik-
titik yang ada dalam 
gambar sesuai dengan 
nama pandangan yang 
benar, penulisan meng-
gunakan pensil dan 
penggaris dengan huruf 
besar (bukan huruf ke-
cil seperti pada gam-
bar). 
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