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Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua ENAM soalan.
Kesemuanya wajl6Tijawab di dalam Bahasa Malaysia.

(a) Suatu objek dilepaskan daripada siling sebuah koc
keretapi yang bergerak dengan laju malar vl.

-'<k Terangkan dengan ringkas bentuk pergerakan objek itu
seperti yang dilihat oleh

(i) penumpang koc tersebut, dan
(ii) seorang pemerhati yang berdiri di tepi landasan.

( 15/ loo )

(b) Sebiji peluru meriam ditembak dengan kelajuan awal
u = 2Q0 m/s dan jatuh ke bawah tebing seperti dalam
rajah di bawah.

1.

(i)

(ii)

(iii)

Dapatkan ketinggian maksima yang dicapai oleh
peluru itu.
Dapatkan masa penerbangan keseluruhan bagi peluru
itu.
Dapatkan jarak R.

(50 / 100 )
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2. (a)

tb)

(c)
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(c) Merujuk kepada soalan 1(b) di atas, andaikan peluru
itu berpecah kepada dua bahagj-an yang berjisim sama di
kedudukan ketinggian maksimanya. Salah satu bahagian,
lajunya terus sifar selepas berpecah, jatuh menegak ke
bawah. Di manakah bahagi-an yang satu lagi akan jatuh?

( 3sl 100 )

( 15/ 100 )

( 1sl 100 )

Suatu objek m bermula dari titik A dengan laju to
seperti rajah di atas. Andaikan objek tersebut
sentiasa bergerak di atas landasan licin dari titik A
sehingga titik D dan kemudiannya memampatkan suatu
spring s. Sekiranya m = 0.5 kg, Vo = 0.5 m/s' h = I m

dan pemalar spring k = 100 N/m,

( i) dapatkan laju objek itu
C dan D,

pada titik-titik B,

(d)

ii) berapa jauhkah spring itu akan dimampatkan?
(45ll-00)

Dua blok, A dan B disambungkan oleh tali tak berjisim
melalui suatu takal- licin seperti dalam rajah di
bawah. Sekiranya jisim A - 1,0 kg, jisim B = 3.0 kg
dan pekali geseran kinetik antara blok A dan permukaan
itu ial-ah 0.5, dapatkan pecutan sistem itu serta
tegangan T1.

Apakah perbezaan di antara jisim dan berat?

Nyatakan ketiga-tiga Hukum Newton.

BA

c
Itr\I\S
lnizL Datrzr

6

...3/-



3.
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Berapakah nilai laju sudut bagi
(i) jarum saat

( ii ) jarum minit
bagi sebuah jam?

Kadar putaran
mendarat berubah
225 putaran per
berhent i .

kipas sebuah
daripada 300
minit selepas

helikopter
putaran per
satu minit

( DrM 133/3 )

( 25l1961

(20/LOo)

yang baru
minit kepada
dan akhirnya

(a)

(b)

(c)

(ii)

(iii)

( i ) Hitungkan pecutan sudut bagi kipas itu, anggapkan
malar.

Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh kipasitu untuk berhenti.
Seterusnya, hitungkan jumlah putaran kipas dalam
masa tersebut?

( sol100 )

Berpandukan kepada gambarajah, hitungkan momentum
sudut dan tork objek A merujuk kepada titik p.

I
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lvl = 2o t"-1

,obs/1"1 = ! N

)ry r3oo

. .'53. 11

4.

jisimA=0.2kg

t 30/ 100 )

( a ) Bagi suatu kepingan pepejal '- tunjukkan bahawa
peiubahan luasnyJ apabila dipanaskan ialah

AB=BAoA0

Takrifkan maksud simbol-simbol yang telah digunakan'
( 30/ 100 )

(b)Gambarajahmenunjukkankedudukankabelpenyokonglampu
isyarat puAu *u"i* sejuk (0'c) dan panas (42"c)'

(i) Jika kabel dibuat dari aluminium dan panjangnya
24.00 m, berapakah panjangnya pada musim panas'

( ii ) Tentukan nilai 9'.

IPeka]j. pengembangan linear aluminium ialah

2.4 x 10-5 / "cl .

E
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kabel pada dua
musim yang berlainan

( 3o/r0o )

(c) Bekas aluminium yang berisipadu 2.00 *3 dipenuhkan
dengan air pada suhu 25"c. Berapakah isipadu air yang
akan melimpah jika suhu dinaikkan tcepaAa 65"C.

IPekali pengembangan isipadu aluminium
72 x LO-6 1", dan pekali pengembangan isipadu
ialah 21.0 x 10-6 /"c1.

(40/100)

5. ( a ) Dengan berpandukan gambarajah berlabel, jeLaskan
uj ikaj i kalorimeter untuk menentukan muatan haba tentu
sesuatu pepejal dengan kaedah campuran.

Terangkan bagaimana kehilangan haba ke persekitaran
dapat dikurangkan.

(40l100)

(b) Ais berjisim 15.0 g pada suhu -l-5'c diletakkan kedalam 55.0 g air pada 30"C.' Berapakah suhu akhir
campuran apabila kesemua ais telah 1ebur.

lMuatan haba tentu air ialah 4.L80 J/g"C,
muatan tentu ais ialah 2.09 l/g'C, dan
haba pendam pelakuran ais ialah 335 J /g"Cl.

( 30/100 )

ialah
air
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6.
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(c) Luas permukaan satu filamen tungsten di dalam sebuah

Iampu ialah 3 ' L x l-0-5 *2 dan suhunya dikekalkan
2000"c.Suhubilikia}ah20.c.Kirakankadartenaga
bersin Vang-AiUtUu=kan oleh filamen tungsten'

IPemancaran tungsten ialah 0o'23 1"" 
pemalar Stefan-

Bortzmann ialah 5 '6699 x 10-8 wlmz 14 I'
(30/1oo)

jelaskan Pembinaan,- sejuk atau alat(a) Berpandukan gambarajah berlabel'
pri-ns iP .=."- dan kegunaan Peti
Penyaman udara.

(4A/roo)

(b) Peka1i PencaPaian Peti
memindahkan keluar 20

sejuk ialah 6. Jika Peti sejuk
OOb J haba dari satu kuantiti

kerja dilakukan oleh motor elektrik

haba dibebaskan ke Persekitaran'
(20ll-00)

(c)KarbondioksidadibawahtekananSatmosferadibiarkan
mengemba"i'--"-"""tu adiabatik supaya tekanan akhirnya
ialah 2 atmosfera' Jika suhu awalnya ialah 300 K'

kirakan

(i) nisbah isipadu akhir kepada isipadu awal
(ii) suhu akhir gas tersebut

nisbahmuatanhabatentuCo,padatekananma}arkepada
isiPadu malar ialah L'32

(40/100)

makanan

( i) beraPakah

( ii) beraPakah

- oooOooo
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