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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

1. Tulis nama dan kelas pada petak yang telah disediakan. 

2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 

3. Tulis jawapan anda dalam kertas jawapan. 

4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 

5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 

6. Satu senarai rumus ada disediakan. 

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. 
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Bahagian A 

[40 markah] 

Jawab semua soalan. 

 

1. Selesaikan persamaan serentak 32  vu  dan 43
1

 v
u

. 

[6 markah] 

 

2. Sebutan ke-n, nT  , bagi suatu janjang adalah diberi oleh )5(
3

1 2 n

nT . 

 a) Tunjukkan bahawa janjang itu ialah suatu janjang geometri dan nyatakan nilai  

  nisbah sepunyanya.              

[3 markah] 

 b) Cari sebutan terakhir janjang itu yang nilainya kurang daripada 10 000. 

[2 markah] 

 c) Hitung hasil tambah hingga ketakterhinggaan. 

[2 markah] 

 

3. a) Lakarkan garis lengkung xy 2sin2  bagi 20  x . 

[3 markah] 

 b) Pada paksi yang sama, lukis satu garis lurus yang sesuai dan cari bilangan   

  penyelesaian yang memuaskan persamaan 3)1sin(4 


x
xkosx  bagi   

  20  x . 

[4 markah] 

 

4. Diberi sebuah persamaan lengkung 42 )13(  xxy . 

 a) Cari kecerunan tangent kepada lengkung 42 )13(  xxy  pada titik (3,1). 

[4 markah] 

 b) Berdasarkan jawapan di (a), cari persamaan tangent. 

[2 markah] 

 

5. Jadual menunjukkan ukuran tinggi bagi 30 orang. 

 

Tinggi (cm) Bilangan pelajar 

150 – 154 3 

155 – 159 8 

160 – 164 13 

165 – 169 4 

170 – 174 2 

Jadual 1 
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 a) Kira median tinggi pelajar-pelajar itu. 

[3 markah] 

 b) Lukiskan sebuah histogram dengan skala 2cm kepada 5cm pada paksi-x dan 2cm  

  kepada 2 pelajar pada paksi-y. seterusnya anggarkan mod tinggi pelajar. 

[3 markah] 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

Rajah 1 

 Rajah 1 menunjukkan sebuah sisi empat ABCD, dengan keadaan yxAB 28  , 

 yxAD 84   dan yxCD 28  . 

 a) Cari, dalam sebutan x  dan y , vektor-vektor AC  dan BD . 

[3 markah] 

 b) Jika P ialah titik tengah bagi pepenjuru BD, cari, dalam sebutan x  dan y , vektor  

  bagi AP  dan PC . 

[2 markah] 

 c) Seterusnya, daripada (b), tunjukkan bahawa A, P, dan C adalah titik-titik segaris  

  dan nyatakan nisbah PCAP : . 

[2 markah] 

 

Bahagian B 

[40 markah] 

Jawab mana-mana empat soalan dalam bahagian ini. 

 

7. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan 23 qxpxy  , dengan p dan q 

 ialah pemalar. Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai x dan y yang diperoleh daripada suatu 

 eksperimen. 

 

x 1 2 3 4 5 8 

y - 3 - 4 8 48 130 704 

Jadual 2 

 a) Bina jadual bagi nilai-nilai 
2x

y
. 

[1 markah] 

A 

B 

C 
D 

 P 
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 b) Plotkan 
2x

y
 melawan x dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada  

  paksi-x dan 2cm kepada 2 unit pada paksi-
2x

y
. Seterusnya lukis garis lurus  

  penyuaian terbaik. 

[4 markah] 

 c) Berdasarkan graf di (b), cari nilai bagi: 

  (i) p 

  (ii) q 

  (iii) y apabila x=3.6 

[5 markah] 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

Rajah 2 

 Rajah 2 menunjukkan sebuah segi tiga RST yang terletak pada satah Cartesian. 

 a) Kira luas segi tiga RST. 

[3 markah] 

 b) Q terletak di antara R dan T dengan keadaan RQ : QT = 3 : 2. Cari koordinat  

  titik Q. 

[3 markah] 

 c) Cari persamaan lokus bagi titik bergerak, P supaya jaraknya dari R dan S adalah  

  dalam nisbah 1 : 2. 

[4 markah] 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 3 

 

 

R (5,10) 

T (7,-3) 

(-3,4) S 

x 

y 

 Q 

B 

A C 

O 

D 

56o 
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 Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. D ialah titik tengah bagi AC dan 

  56DOC . Diberi bahawa luas sektor major DAC ialah 216.45cm
2
.(Guna 142.3 ) 

 Cari, 

 a) nilai  , dalam radian. 

[2 markah] 

 b) jejari, dalam cm, bulatan itu. 

[3 markah] 

 c) panjang, dalam cm, lengkuk major AC. 

[2 markah] 

 d) luas, dalam cm
2
, tembereng ABC. 

[3 markah] 

 

10. a) Dalam suatu kajian, didapati bahawa 80% daripada pelajar di sebuah sekolah  

  mempunyai telefon bimbit. Jika 6 orang pelajar dipilih secara rawak daripada  

  sekolah itu, hitung kebarangkalian bahawa, 

  (i) tepat 3 orang daripada pelajar itu mempunyai telefon bimbit. 

  (ii) sekurang-kurangnya 5 orang daripada pelajar itu mempunyai telefon  

   bimbit. 

[5 markah] 

 

 b) Jisim buah betik dari sebuah dusun bertaburan secara normal dengan min 1.5 kg  

  dan sisihan piawai 400 g. 

  (i) Jika sebiji betik dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian bahawa  

   jisimnya adalah antara 1.4 kg dengan 1.6 kg. 

  (ii) Kira kebarangkalian bahawa jisimnya adalah kurang daripada 1.7 kg. 

[5 markah] 

 

 

11. Rajah 4 menunjukkan graf bagi lengkung xxxy 107 23   yang bersilang dengan 

 paksi-x pada titik asalan (2,0) dan (5,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 4 

 

y 

x 
0 2 5 
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 a) Cari titik pusingan lengkung tersebut. Kemudian tentukan titik maksimum dan  

  titik minimum. Berikan jawapan benar hingga empat angka bererti. 

[5 markah] 

 b) Hitung luas rantau berlorek. 

    [5 markah] 

 

Bahagian C 

[20 markah] 

Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini. 

 

12. Rajah 5 ialah carta pai yang mewakili peratusan perbelanjaan sebuah kilang untuk lima 

 komponen yang digunakan untuk menghasilkan sejenis alat elektrik. Jadual 3 

 menunjukkan harga dan indeks harga komponen itu pada tahun 2010 berasaskan tahun 

 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual 3 

 

 a) Cari nilai-nilai x , y dan z. 

[3 markah] 

 b) Hitung indeks gubahan bagi harga komponen itu pada tahun 2010 berasaskan  

  tahun 2008. 

[2 markah] 

 c) Jumlah perbelanjaan komponen itu pada tahun 2008 ialah RM7 500. Hitung  

  jumlah perbelanjaan yang sepadan pada tahun 2010. 

[2 markah] 

Komponen 

Harga (RM) per 

unit 
Indeks harga pada tahun 2010 

berasaskan tahun 2008 
2008 2010 

P x 65 130 

Q 30 50 150 

R 50 80 160 

S 20 y 110 

T 10 12 z 

P 
320 Q 

400 

R 
380 

S 
 

T 
 Rajah 5 
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 d) Harga komponen P dijangka berkurang sebanyak 10% sementara harga setiap  

  komponen lain dijangka meningkat sebanyak 5% dari tahun 2010 hingga tahun  

  2012. Cari jangkaan indeks gubahan bagi harga komponen itu pada tahun 2012  

  berasaskan tahun 2008 jika peratusan perbelanjaan untuk setiap komponen itu  

  tidak berubah. 

[3 markah] 

 

 

13. Rajah 6 menunjukkan sebuah piramid dengan segi tiga ABC sebagai tapak 

 mengufuknya. Puncak V berada tegak di atas B. Diberi bahawa AB = 22cm,  

 BC =8cm,VB =20cm dan  60ABC . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 6 

 a) Cari panjang AC, dalam cm. 

[2 markah] 

 b) Cari luas, dalam cm²,  segi tiga VAC. 

[5 markah] 

 c) Cari isi padu, dalam cm
3
, pyramid itu. 

[3 markah] 

 

14. Satu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dengan keadaan pecutannya, a m s⁻², 

 diberi oleh t -a = 69 , dengan t ialah masa dalam saat selepas melalui titik tetap O. 

 Halaju zarah itu semasa melalui O ialah 12 m s⁻¹. 

 [Anggapkan gerakan kea rah kanan sebagai positif.] 

  

 a) Cari halaju maksimum, dalam m s⁻¹, bagi zarah itu. 

[4 markah] 

 b) Cari julat nilai t ketika zarah itu bergerak ke arah kanan. 

[2 markah] 

 c) Hitung jumlah jarak, dalam m, yang dilalui oleh zarah itu dalam 5 saat pertama. 

[4 markah] 

 

 

A 

B 

C 

V 

60O 

http://www.chngtuition.blogspot.comwww.tutormansor.com



SULIT           3472/2 

11 

SULIT 

[Lihat halaman sebelah] 

15. Sebuah syarikat perladangan mempunyai sebidang tanah seluas 600 hektar. Syarikat itu 

 memutuskan untuk menggunakan x hektar untuk menanam getah dan y hektar untuk 

 menanam kelapa sawit. Penanaman getah dan kelapa sawit itu oleh syarikat itu tertakluk 

 kepada kekangan berikut: 

 

 I Selebih-lebihnya tanah yang digunakan untuk menanam getah dan kelapa sawit  

  ialah 490 hektar. 

 

 II Tanah yang digunakan menanam kelapa sawit adalah lebih luas daripada   

  penanaman getah. Beza tanah yang digunakan sekurang-kurangnya 30 ekar. 

 

 III Luas tanah bagi menanam kelapa sawit adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda  

  luas tanah menanam getah. 

 

a) Tuliskan tiga ketaksamaan linear, selain daripada x ≥ 0 and y ≥ 0, yang memuaskan 

 semua kekangan di atas. 

[3 markah] 

b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 50 hektar tanah pada kedua-dua paksi, bina dan 

 lorekkan rantau R yang memuaskan semua kekangan di atas. 

[3 markah] 

c) Kos bagi menanam getah ialah RM4000 sehektar dan kos bagi menanam kelapa sawit 

 ialah RM3000 sehektar. 

 Dengan menggunakan graf anda di (b), cari 

 i) luas minimum dan luas maksimum bagi penanaman kelapa sawit jika 90 hektar  

  digunakan bagi menanam getah. 

[2 markah] 

 ii) jumlah kos maksimum bagi penanaman anak-anak pokok getah dan kelapa sawit. 

[2 markah] 

 

 

 

 

 

KERTAS SOALAN TAMAT 
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