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Skema jawapan set 3. 
BAHAGIAN A 
 
1 C 7 B 13 A 19 C 25 C 
2 C 8 B 14 A 20 B 26 B 
3 D 9 C 15 B 21 B 27 D 
4 D 10 A 16 A 22 A 28 D 
5 C 11 C 17 D 23 C 29 D 
6 B 12 D 18 B 24 A 30 A 
 
 
BAHAGIAN B. 
 
1.   
a) -Burung pipit paling banyak pada waktu pagi dan petang 
 -Burung pipit kurang / sedikit pada waktu tengahari. 
 
b) -Kerana pada waktu itu burung pipit lebih lapar // cuaca tidak terlalu panas //    

 suhu rendah // makanan banyak. 
 -Suhu tinggi // makanan kurang // cuaca panas. 
 -Waktu burung pipit merehatkan diri // banyak bahaya / musuh pada waktu itu 
 
c) i-  Waktu // Masa 
 ii �Bilangan burung pipit 
 
d) -Waktu paling sesuai burung pipit mencari makanan adalah waktu pagi dan 

petang // cuaca kurang panas // sumber makanan banyak 
 - Bilangan burung pipit paling banyak apabila waktu pagi dan petang 
 - Bilangan burung pipit paling kurang apabila waktu tengahari 
2. 
a) Untuk menyiasat / mengkaji  hubungan di antara kekuatan / daya tarikan  magnet 

dengan bilangan pin yang ditarik. 
 
b) Bilangan pin yang ditarik oleh magnet A sedikit berbanding magnet C kerana 

daya tarikannya lemah // kerap terjatuh / diketuk // dipanaskan. 
 
c) Semakin bertambah kekuatan / daya tarikan magnet, semakin bertambah 

bilangan pin yang ditarik // sebaliknya. 
 -Jika bertambah kekuatan / daya tarikan magnet, maka bertambah bilangan pin 

yang ditarik // sebaliknya. 
 - Bilangan pin yang ditarik bertambah apabila kekuatan / daya tarikan magnet 

bertambah. 
 - Kekuatan magnet akan berkurangan jika kerap diketuk // dipanaskan // 

dijatuhkan 
 
3.a) Menyiasat hubungan di antara jenis cecair dengan perubahan / pertukaran 

warna kertas litmus. 
 
b) i)Jenis cecair 
 ii)Perubahan warna  kertas litmus 
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c) -Jika cecair yang diuji adalah asid maka kertas litmus biru berubah warna 

menjadi merah 
 -Jika cecair yang diuji adalah alkali maka kertas litmus merah berubah warna 

menjadi biru 
 
d) -Biru menjadi Merah. 
 
4. 
a) -Planet Utarid paling banyak menerima cahaya  
 
b) Planet Utarid paling dekat dengan Matahari  
 
c) Semakin dekat / berkurang kedudukan / jarak planet dari Matahari semakin 

banyak / bertambah  kadar perolehan cahaya Matahari // sebaliknya. 
 -Jika bertambah / jauh kedudukan / jarak planet dari Matahari, maka berkurang / 

sedikit kadar perolehan cahaya Matahari // sebaliknya. 
 
d) Menurun. 
 
e) Bumi gelap // tiada hidupan // sejuk 
 
5. 
a) bahan buatan , ketinggian pusat graviti, bahan asas binaan, tidak tinggi, pusat 

graviti  rendah, stabil (mana-mana dua) 
 
b) semakin bertambah bilangan tiang, semakin bertambah lama ketahanan rumah // 

sebaliknya. 
 - jika bertambah bilangan tiang maka bertambah lama ketahanan rumah // 

sebaliknya. 
 
 
* Terima mana-mana jawapan yang logik* 


