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SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
                       SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. kertas  soalan  ini  mengandungi  empat  bahagian  :  Bahagian  A,  Bahagian  B, 
Bahagian C dan Bahagian D.

2. Bahagian A  terdiri daripada dua bahagian :  Bahagian A(i)  dan  Bahagian A (ii).  
Anda dikehendaki  supaya menjawab  kedua-dua bahagian tersebut.  Bahagian B dan 
Bahagian D juga mesti dijawab. Manakala Bahagian C mempunyai lima pilihan soalan 
dan anda diminta supaya menjawab satu soalan sahaja.

3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk mnejawab Bahagian A, 25 
minit untuk Bahagian B, 45 minit untuk Bahagian C dan 10minit untuk Bahagian D.
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4. Jawapan anda hendaklah ditulis  dalam jawapan yang disediakan. Sekiranya buku  
jawapan  tidak  mencukupi,  sila  dapatkan  helaian  tambahan  daripada  pengawas 
peperiksaan. 

Kertas soalan ini  mengandungi  6   halaman bercetak

Bahagian A ( i ) - Ringkasan 

[ 20 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan  
tentang sebab-sebab  kelunturan  semangat  kejiranan  dalam  kalangan  masyarakat. 
Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.  Anda digalakkan 
supaya  menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Kini, amalan semangat  kejiranan semakin jarang-jarang dilakukan, khususnya di 
kawasan bandar dan menular ke luar bandar. Masyarakat semakin hari semakin 
sibuk dengan urusan harian masing-masing. Malahan, mereka tidak mempunyai 
inisiatif untuk bermesra dengan jiran menyebabkan semangat kejiranan semakin 
luntur. 

Sesungguhnya  punca  berlaku kelunturan  semangat  kejiranan  ini  ialah 
perbezaan kaum dari segi budaya, agama dan cara hidup. Masyarakat Malaysia 
terdiri  daripada komposisi  kaum yang  berbeza, seperti  Melayu, Cina dan India. 
Perbezaan  ini  bukan  sahaja  menghalang  proses  integrasi  kaum,  malah 
menghalang kewujudan semangat  kejiranan yang kental.  Selain  itu,  sikap tidak 
suka mencampuri urusan orang lain telah menghalang bercambahnya semangat 
kejiranan. Hal ini amat dikesali dan mula menghambat semangat kejiranan dalam 
kalangan masyarakat.

Faktor  masa  juga  penyumbang  kelunturan  semangat  kejiranan.  Kebanyakan 
masyarakat  tidak  mempunyai  masa  untuk  bersosial.  Umumnya,  masyarakat 
bekerja dari awal pagi hingga lewat petang. Oleh itu, masa untuk berkomunikasi 
dengan  jiran  tetangga  amat  terhad.  Tambahan  pula,  hal  yang  menjadi 
penghalang  proses  komunikasi  yang  baik  antara  jiran  ialah  perasaan 
syak  wasangka yang  tidak  berasas.  Hal  demikian  dapat  dijelaskan  melalui 
contoh dua buah keluarga dengan taraf  sosial  ekonomi  berlainan yang tinggal 
bersebelahan.  Akibatnya,  hubungan  antara  dua  jiran  terdekat  ini  menjadi 
renggang.  Di  samping  itu,  perbezaan  dari  segi  bahasa  sedikit  sebanyak 
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menghalang  pembinaan  hubungan  mesra  antara  jiran.  Contohnya,  sebuah 
keluarga  berbangsa  India  yang  kurang  fasih  berbahasa  Melayu  sukar  untuk 
berinteraksi dengan jirannya yang berbangsa Melayu telah menjadi batu penghalang 
kepada interaksi sosial  antara dua buah keluarga yang berlainan keturunan  ini. 
Pada  masa  yang  sama,  keturunan  dan  latar  belakang   berlainan  menyumbang 
semangat kejiranan yang semakin pudar. 

Semangat  kejiranan  amat  penting  untuk  menjamin  bukan  sahaja  perpaduan, 
malah  keselamatan  negara.  Masyarakat  seharusnya  berganding  bahu  untuk 
membina perasaan berbaik-baik sesama jiran tetangga. Bak kata pepatah, "jiran 
sepakat membawa berkat". 

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada "Semangat Kejiranan" 
oleh Muhammad Haseef dalam Dewan Siswa, September 2008).

Bahagian A (ii) -  Pemahaman

[ 10 markah ]

Berdasarkan  petikan Bahagian  A  (  i  ), jawab  soalan–soalan  yang  berikut  dengan 
menggunakan ayat anda sendiri.

1 Berikan maksud  rangkai kata syak wasangka.
[ 2 markah]

2 Berdasarkan petikan, mengapakah semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat perlu 
diutamakan?

[4 markah]

3 Pada  pendapat  anda,  apakah  usaha-usaha  yang  boleh  dilakukan  untuk  meningkatkan 
semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat 1 Malaysia?

[4 markah]

02/2 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah  [ Lihat sebelah
                                                                  SULIT



SULIT 4 02/2

Bahagian B

[ 20 markah ]

Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang cara-cara mengatasi 

keracunan makanan. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah 

perkataan.
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Cara-Cara Mengatasi Keracunan 
Makanan 

Mengutamakan 
kebersihan

Membawa bekalan 
makanan sendiri

Kempen melalui 
media massa

Pemantauan pihak 
berkuasa
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Bahagian C

[ 40 markah ]

Pilih  satu daripada  soalan  di  bawah.  Tulis  sebuah  karangan  yang  panjangnya  lebih 
daripada 180 patah perkataan.
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1.  Pihak  sekolah  perlu  mengambil  berat  tentang  keselamatan  pelajar.  Jelaskan 
ciri-ciri sekolah selamat.

2. Anda telah menerima sepucuk surat daripada rakan  yang ingin mengetahui rahsia 
kecemerlangan anda  dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). 

Tulis sepucuk surat untuk membalas surat rakan anda tersebut.

3.  Telefon  bimbit  merupakan  ciptaan  bidang  telekomunikasi  yang sangat  berguna 
kepada  manusia.  Pada pendapat  anda,  apakah  kesan penggunaan  telefon bimbit 
dalam kalangan masyarakat?

4.  Kerajaan  menggalakkan  pembelian  barangan  buatan  Malaysia  dalam kalangan 
masyarakat.

Bincangkan langkah-langkah yang dapat merealisasikan hasrat kerajaan.

5. 

Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa di atas.

Bahagian D

[10 markah]

Jawapan anda hendaklah berdasarkan  SATU  novel yang telah anda kaji di Tingkatan 1 
atau Tingkatan 2.

i. Limpahan Darah di Sungai Semur, karya Zakaria Salleh.
ii. Timulak Kapal Perang, karya Azmah Nordin.
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Berdasarkan novel di atas, huraikan  tiga contoh peristiwa yang berkaitan dengan tema 
keberanian dalam perjuangan  yang ditetapkan dalam novel tersebut.

KERTAS SOALAN TAMAT
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SULIT                           02/2
02/2
Bahasa
Melayu
Kertas 2
Skema 
Jawapan
Ogos 2011
2 jam                                      

EXCEL 2
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

BAHASA MELAYU

Kertas 2

SKEMA JAWAPAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA 
SAHAJA

Skema jawapan ini mengandungi  15 halaman bercetak           
                      [Lihat 
sebelah
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02/2(PP)  
SULIT
SULIT   
02/2(PP)
Markah penuh Kertas 2 ialah 100 markah
Bahagian A (i) : 20 markah
Bahagian A (ii) : 10 markah
Bahagian B : 20 markah
Bahagian C : 40 markah
Bahagian D : 10 markah

Bahagian A (i)
Markah penuh 20 dibahagi kepada:
 Isi - 10 markah
Bahasa - 10 markah
Panduan Penandaan dan Pemberian Markah
1 Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawapan calon.
               (a) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression).
               (b)         Guru diminta menandakan kesalahan bahasa sebagaimana penandaan 
                             karangan.

(c) Peringkat markah pelajar berdasarkan kriteria dibawah.

Markah bahasa ( 10 markah)
Peringkat Markah Kriteria

Cemerlang 09 – 10

Bahasa baik dan lancar.
Berupaya menggunakan ayat sendiri.
: pemilihan kata yang tepat
: ayat yang gramatis
: penanda wacana yang sesuai
Ejaan dan tanda baca yang betul

Baik 06 – 08 Bahasa baik dan lancar.
Masih berupaya menggunakan ayat sendiri
: pemilihan kata yang agak terhad
: ayat yang masih gramatis
: penanda wacana masih sesuai
Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum.

Memuaskan 03 – 06 Bahasa kurang lancar
Terdapat  kesalahan  yang  ketara  dalam  ayat,  ejaan  dan  tanda 
baca.

ATAU
Menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih.

Penguasaan 
Minimum

01 – 02 Keseluruhan jawapan menggambarkan penguasaan bahasa yang 
lemah. Menyalin terus daripada petikan.
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Nota

 Panduan mengira perkataan

Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan:

nama khas
kata ganda
penggunaan kata sendi di dan ke
tarikh
angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
gelaran

1.   Guru dikehendaki menandakan ( √ ) apabila terjumpa isi.
       Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

2.   Kira dan tandakan jawapan pelajar setakat 80 perkataan sahaja sebelum 
      diperiksa. Buat catatan : Lebih daripada 80 patah perkataan.

3.   Periksa jawapan pelajar setakat 80 perkataan sahaja.  Yang selebihnya tidak 
      perlu diperiksa. Buat satu garisan panjang selepas 80 patah perkataan atau sehingga
     ayat  itu berakhir.

4.  Jika  pelajar menulis dalam bentuk perenggan, periksa seperti biasa.

5.  Walaupun isi kurang, bahasa dinilai seperti biasa – markah bahasa boleh mengatasi 
      markah isi.

6.  Jika pelajar menulis dalam bentuk catatan (poin), berikan markah penuh untuk isi 
tetapi  markah maksimum untuk bahasa ialah 6.

7.  Jika semua isi disalin secara terpilih daripada petikan tanpa membuat apa-apa 
pindahan,  markah isi seperti biasa tetapi markah maksimum untuk bahasa ialah 5. 
Buat catatan :  menyalin secara terpilih.

8.  Jika pelajar menyalin isi secara terpilih dan dibuat dalam bentuk catatan (poin), 
markah isi adalah seperti biasa tetapi markah bahasa ialah 4.

9.  Jika pelajar menyalin petikan, markah isi hendaklah ditolak 50% dan markah 
maksimum  untuk bahasa ialah 2 sahaja. Buat catatan : Menyalin petikan

10.Buat penandaan seperti memeriksa karangan Bahagian C tetapi tiada potongan markah 
      bagi kesalahan ejaan.
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Maksud Menyalin Petikan
1. Pelajar menyalin keseluruhan daripada mana-mana perenggan, ATAU

2. Pelajar menyalin keseluruhan petikan yang diberikan.
Markah Isi (10 markah)

Bilangan Isi Markah
5 09 – 10
4 07 – 08
3 05 – 06
2 03 – 04
1 01 – 02

Cara Menulis Markah

a) I - 10 c) I - 10
 B - 10 B - 05*

--- --
20 15
--- ---

*Pelajar menyalin isi secara terpilih

b) I - 09* d) I   -  6 tolak 50% - 03
B - 08 B - 02

--- ---
17 06
--- ---

*terdapat isi yang tidak lengkap (Menyalin petikan)

Bahagian A (i)

Isi-isi Ringkasan

1. Masyarakat semakin hari semakin sibuk dengan urusan harian masing-masing.
2. Mereka tidak mempunyai inisiatif untuk bermesra dengan jiran.
3. Perbezaan kaum dari segi budaya, agama dan cara hidup.
4. Sikap tidak suka mencampuri urusan orang lain.
5. Kebanyakan masyarakat tidak mempunyai masa untuk bersosial.
6. Perasaan syak wasangka yang tidak berasas.
7. Perbezaan dari segi bahasa sedikit sebanyak menghalang pembinaan 

hubungan mesra antara jiran.
8. Keturunan dan latar belakang  berlainan menyumbang semangat kejiranan 

yang semakin pudar. 
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Bahagian A (ii)

Maksud rangkai kata syak wasangka 

1.  -Kurang percaya (2 markah)
- Rasa curiga (2 markah)
- Rasa sangsi (2 markah)
- Rasa waswas (2 markah)
- Tidak mempercayai (2 markah)
- Rasa ragu-ragu (2 markah)
- Kurang yakin (2 markah)

2.  Semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat perlu diutamakan

i. Menjamin perpaduan dan  keselamatan negara.
 
ii. Berganding bahu untuk membina perasaan berbaik-baik sesama jiran tetangga

(4 markah)

3.  Usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan semangat 
kejiranan dalam kalangan masyarakat 1 Malaysia

- Aktiviti bergotong royong
- Rumah terbuka 
- Kempen media massa
- Rukun Tetangga
- Program integrasi nasional.
- Aktiviti kesukanan.

       (4 markah)

[Nota : Isi-isi lain yang sesuai, diterima]
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Bahagian B. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

1. Guru periksa sehingga 120 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.

2. Isi: sekurang-kurangnya 3.

3. Jika pelajar menggunakan semua isi dalam gambar  - peringkat cemerlang

4. Jika pelajar menggunakan sebahagian isi (2 isi) – Peringkat baik.

5. Jika pelajar langsung tidak menggunakan isi dalam gambar – peringkat 
memuaskan.

6. Isi luaran yang berkaitan dengan tugasan – diterima.

7. Jika pelajar tidak menjawab tugasan (contoh : keburukan aktiviti bersukan) – 
               markah maksimum penguasaan minimum. Markah boleh dinaikkan ke
          peringkat  memuaskan jika bahasa cemerlang

8. Sekiranya jawapan yang panjang dan terpaksa digaris pada 120 patah perkataan 
               akan menyebabkan bahagian kesimpulan tidak dikira maka pelajar tidak dapat 
               markah penuh.

9. Jika pelajar menulis jawapan karangan dalam satu perenggan sahaja, diterima.

Langkah-langkah memeriksa
1. Guru hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk 
               mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan 
               semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevenan 
idea 
               dan pengolahan.  Kemudian,  nilaikan  dan tetapkan mengikut  karangan 
berkenaan 
               berdasarkan kriteria penskoran yang disediakan.

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangan yang muktamad. 
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               Sambil membaca itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan 
dan  isi/fakta seperti yang berikut:

__________  Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/        Kesalahan ejaan

           //         Kesalahan ejaan yang berulang

                                     Kesalahan tanda baca

(                 )   Kesalahan isi/fakta

Isi Cadangan:

Pendahuluan
-Memastikan kesihatan terjamin

Isi-isi

- Mengutamakan  kebersihan-  tempat  penyediaan  makanan, 
bekalan  bahan  mentah,  cara  penyajian  makanan,  kebersihan 
pekerja.

- Pemantauan pihak berkuasa- pihak pentadbir sekolah dan pihak 
jabatan kesihatan memantau premis makanan.

- Membawa bekalan sendiri- penyediaan makanan oleh ibu bapa.
- Kempen melalui media massa- maklumat kepenggunaan tentang 

kebersihan makanan.

 
Penutupan
-Kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk menangani masalah 
keracunan makanan.
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KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

Cemerlang 16 – 20
( 18 – 20 )
( 16 – 17 )

- Ayat  yang gramatis
- Kata dan kosa kata luas dan tepat
- Kesalahan penggunaan kata yang minimum
- Ejaan dan tanda baca yang betul
- Idea yang relevan berdasarkan tugasan
- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan 

dan kesimpulan sesuai dan berkembang
- Pengolahan yang menarik dan berkesan

Baik 11 – 15
( 13 – 15)
( 11 – 12)

- Ayat masih gramatis
- Kata dan kosa kata masih luas dan tepat
- Kesalahan penggunaan kata yang minimum
- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum
- Idea yang relevan berdasarkan tugasan.
- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan,cadangan 

dan kesimpulan masih sesuai tetapi kurang 
dikembangkan

- Pengolahan masih menarik

Memuaskan 06 – 10
( 08 -10 )
( 06 – 07 )

- Ayat kurang gramatis
- Kata dan kosa kata yang terhad
- Kesalahan penggunaan kata yang ketara
- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara
- Idea yang relevan berdasarkan tugasan
- Huraian idea luaran seperti pendapat,ulasan,cadangan 

dan kesimpulan adalah terhad
- Pengolahan tidak menarik

Penguasaan 
minimum

01 – 05 - Keseluruhan jawapan calon menggambarkan 
penguasaan bahasa yang tidak cekap

- Idea kabur/tidak berkaitan dengan tugasan
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Bahagian C : Karangan Respons Terbuka ( 40 markah )

PERINGKAT MARKAH
Cemerlang 33 – 40
Kepujian 25 – 32

Baik 17 – 24
Memuaskan 09 – 16

Penguasaan Minimum 01 - 08

KRITERIA MENILAI KEMAHIRAN MENULIS

ASPEK KRITERIA
BAHASA - Kegramatisan : Kata (Morfologi)

: Ayat (Sintaksis)
- Ejaan dan tanda baca betul
- Kosa kata luas dan tepat

IDEA - Isi-isi sesuai
- Huraian isi jelas
- Contoh yang sesuai

PENGOLAHAN -Pengolahan menarik dan berkesan
- Pemerengganan sesuai
- Format menenpati tugasan
- Unsur keindahan bahasa (pantun dan peribahasa)

PERINGKAT MARKAH KRITERIA
Cemerlang 33 – 40

(37 – 40 )

(33 – 36 )

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat
- Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis 

tetapi terdapat kesalahan yang minimum
- Penggunaan penanda wacana yang betul
- Ejaan dan tanda baca yang betul
- Penggunaan kosa kata luas dan tepat
- Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta 

dengan contoh-contoh yang sesuai
- Pengolahan menarik dan berkesan dengan 

pemerengganan yang sesuai dan format menenapati 
kehendak tugasan
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- Penggunaan ungkapan yang mudah seperti 
peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik

Kepujian 25 – 32

(29 – 32 )

(25 – 28 )

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat 
- Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis 

tetapi terdapat kesalahan yang minimum
- Penggunaan penanda wacana yang sesuai
- Ejaan  dan tanda baca yang betul
- Penggunaan kosa kata luas
- Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta 

dengan contoh
- Pengolahan menarik dengan pemerengganan yang 

sesuai dan format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan ungkapan yang mudah seperti 

peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik
Baik 17 – 24

(21 – 24)

(17 – 20)

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai.
- Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis 

tetapi terdapat kesalahan yang minimum
- Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai
- Terdapat kesalahaan ejaan dan tanda baca yang 

minimum
- Penggunaan kosa kata umum tetapi terdapat 

kesalahan yang mimimum
- Idea masih relevan dengan huraian yang jelas 
- Pengolahan menarik dan berkesan dengan 

pemerengganan yang sesuai dan format menenapati 
kehendak tugasan

Memuaskan 09 – 16

(13 – 16)

(09 – 12)

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad
- Penggunaan ayat yang mudah tetapi terdapat 

kesalahan yang minimum
- Penggunaan penanda wacana yang kurang tepat
- Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara
- Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian 

tidak jelas
- Pengolahan kurang menarik, dengan pemerengganan 

yang kurang sesuai dan format yang kurang tepat

Penguasaan 
Mimimum

01 – 08

(05 – 08) 

(01 – 04 )
 

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan 
pengusasaan bahasa yang tidak cekap

- Tidak menjawab tiugasan / soalan
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Cadangan  Isi Jawapan

Soalan 1: Karangan tidak berformat

Pendahuluan
-Keselamatan para pelajar semasa berada di sekolah perlulah diutamakan oleh pihak 
sekolah.

Isi-isi
-Mempunyai sistem kawalan yang ketat dan teratur
-Mempunyai sistem lalu lintas yang teratur
-Mempunyai papan tanda yang mengingatkan pelajar tentang bahaya yang wujud
-Mempunyai sistem atau prosedur apabila berlakunya kecemasan

Penutupan
-Persekitaran sekolah yang selamat membolehkan pelajar belajar dengan tenang.

• Mana-mana jawapan yang relevan boleh diterima.

Soalan 2: Karangan berformat

Pendahuluan
- Alamat pengirim dan tarikh – berterima kasih dan bertanyakan khabar rakan.

Isi-isi
- Jadual belajar yang sistematik/teratur.
- Belajar secara berkumpulan.
-Tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran guru dalam kelas dan rajin bertanya.
-Menghadiri kelas tambahan/tuisyen.
-Dorongan keluarga.
-Menghadiri program motivasi/skema pemarkahan.

Penutupan
- Beri doa dan dorongan kepada rakan.

• Mana-mana jawaban yang relevan boleh diterima.
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• Mana-mana jawapan yang relevan boleh diterima.

Soalan 3: Karangan tidak berformat

Pendahuluan
-Telefon bimbit mendatangkan faedah kepada manusia

Isi-isi
Kesan positif
-Memudahkan komunikasi
-Menjimatkan kos dan masa
-Merapatkan hubungan sesama manusia

Kesan negatif
-Membazir wang kerana terlalu mengejar trend telefon bimbit
-Menjejaskan kesihatan

Penutupan
-Penggunaan telefon bimbit mempunyai lebih kebaikan

• Mana-mana jawapan yang relevan boleh diterima.

Soalan 4: Karangan tidak berformat

Pendahuluan
-Kerajaan  menggalakkan  pembelian  barangan  tempatan  disebabkan  harganya  lebih 
murah.
-Kualiti yang baik

Isi-isi
-Ekspo barangan tempatan
-Peranan media cetak dan elektronik
-Mengadakan pertandingan menulis esei/melukis – agar ada kesedaran dan perasaan 
cinta akan barangan tempatan
-Memajukan industri tempatan
-Mengurangkan kebergantungan barangan import.

Penutupan
-Kesedaran dan sokongan daripada rakyat dapat merealisasikan hasrat kerajaan.

• Mana-mana jawapan yang relevan boleh diterima.
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Soalan 5: Karangan tidak berformat

Pendahuluan
-John pelajar tingkatan 3
-Merupakan  pelajar  yang  bermasalah  dan  sering  bergaul  dengan  rakan  yang  suka 
merempit

Isi-isi
- John merupakan salah seorang daripada mat rempit dan tidak mendengar nasihat ibu 
bapa dan rakan 
-Dia meneruskan aktiviti merempit dan mengabaikan pelajaran
-Pada suatu  malam,  dia  terlibat  dalam satu  kemalangan  kerana cuba melarikan diri 
daripada pihak polis yang mengejar mereka.
-Akibatnya kemalangan itu dia dimasukkan ke hospital dan tidak dapat menduduki PMR.

Penutupan
-Semasa di hospital, John insaf atas perbuatannya dan berjanji ingin berubah.
-Bak kata peribahasa ‘sudah terhantuk baru terngadah’.

 ( Isi-isi lain yang relevan boleh diterima )

Bahagian D : Bahagian pemahaman novel

PEMBAHAGIAN MARKAH

PERINCIAN MARKAH

ISI 6 M

BAHASA 4 M

KRITERIA MARKAH BAHASA

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

Cemerlang 04 - Bahasa baik dan lancar
- Ayat gramatis
- Ejaan dan tanda baca yang betul

Baik 02-03
-Bahasa masih baik dan masih lancar
-Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat 
kesalahan yang minimum
- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

Memuaskan 01
-Bahasa tidak cekap
- Ayat tidak gramatis
-Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara 
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Markah Isi
1. Maksimum : 3 isi
2. Isi dihuraikan berserta contoh : 2 markah
3. Isi tanpa huraian dan contoh : 1 markah

Cara Penandaan

1. Tandakan ( / ) jika terjumpa isi yang betul.
2. Kurungkan jawapan calon dengan tanda (    ) jika :

i) contoh peristiwa yang dikemukakan oleh calon adalah salah
ii) isi yanng dikemukakan adalah salah

Cara menulis markah
a) I - 06

B - 04
  10

b) I - 04
B - 02     *jawapan calon dalam bentuk poin atau bahasa kurang gramatis

   06

c) I - 00  * tidak menjawab tugasan
B - 02

   02

-  ( Isi-isi lain yang relevan boleh diterima )

i. Limpahan Darah di Sungai Semur.

Peristiwa keberanian

- Peristiwa keberanian Rejimen Askar Melayu Diraja dalam perjuangan 
menentang penganas Komunis di Sungai Semur.

- Peristiwa keberanian Koperal Jamaluddin mengambil alih tugas sebagai ketua 
platun menggantikan Leftenan Hassan yang telah terkorban.

- Leftenan Hassan, Koperal Jamaluddin  dan rakannya berani menghadapi 
musuh yang lebih ramai semasa diserang hendap di hutan Sungai Semur.

- Sarjan Jamaluddin dan pasukannya sanggup menggadai nyawa semasa 
peperangan melawan tentera Jepun dan Komunis.

( Isi-isi lain yang relevan boleh diterima )

14



ii) Timulak Kapal Perang:

Peristiwa keberanian

- Keberanian Andayu berjuang dalam peperangan bersama-sama kaum lelaki 
menentang penjajah Inggeris di Pulau Gaya.

- Paduka Mat Salleh  dan rakan-rakannya berani berjuang menentang tentera 
Inggeris.

- Peristiwa Pak Cik Tidung berani menentang pegawai pemungut cukai 
sehingga ditangkap oleh pihak Inggeris.

- Peristiwa keberanian Andayu mengekori penjajah Inggeris yang telah 
menangkap Pak Cik Tidung ke Pulau Gaya.

- Penduduk kampung berani menentang pihak Inggeris untuk mengambil alih 
kutipan cukai di Pangkalan  Sungai Sugut.

- ( Isi-isi lain yang relevan boleh diterima )
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