
1. Apabila ada dua benda yang bersuhu berbeda, kemudian kedua benda tersebut bersentuhan, maka apa yang 
terjadi dengan suhu keduanya? 

2. Ketika thermometer diletakkan pada mulut seorang pasien, raksa didalam kolom ternyata naik terus sampai 
suhu tertentu baru berhenti. Mengapa demikian? 

3. Apakah yang membuktikan bahwa kalor sebanding dengan massa benda? Jelaskan ! 
4. Sebatang almunium mempunyai massa 3 Kg yang suhunya 10 0C dipanaskan sampai suhunya 40 0C. Apa bila 

kalor jenis almunium 900 J/Kg K, berapakah energi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu almunium 
tersebut? 

5. Pada saat pengukuran suhu air yang dipanaskan, mengapa air didalam wadah harus diaduk?   
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