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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN DI DALAM TIGA
[3] HALAMAN.

KERTAS INI MENGANDUNGI DUA [2] BAHAGIAN: BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN
B.

Jawab KEDU-DUA [2] soalan di dalam bahagian A dan pilih TIGA [3] soalan di dalam
bahagian B.

BAHAGIANA

1. Terdapat persamaan dan perbezaan pendapat Z'aba di dalam buku-bukunya Ilmu Bahasa
Melayu (1927) dan Pelita Bahasa Melayu - Penggal Satu (1940). Bandingkan pendapat
beliau berdasarkan golongan kata 'perbuatan'.

[20 markah]

2. [a] Bincangkan gantinama dan penggunaannya menurut pandangan Marsden (1812)
dan Gerth (1889).

[b] Kenai pasti perkataan nama dan ganti nama di dalam petikan berikut. Kemudian,
nyatakan jenisnya berdasarkan pendapat Gerth di dalam Tata Bahasa Melayu
(1889).
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Menegur orang secara terbuka bukan tradisi kita. Sebahagian teks Melayu
tradisional dan pantun Melayu yang diwariskan kepada kita oleh generasi yang
terdahulu memperlihatkan kepada kita bagaimana teguran itu dilakukan. Bahasa
yang digunakan untuk menegur itu dilenturkan selemDut mungkin hingga orang
yang menerima teguran itu, walaupun terasa tajam, tetapi tidak akan marah
kepada orang yang menegumya.

(Pelita bahasa, September 1997)

[20 markah]

BAHAGIANB

Pilih TIGA [3] soalan daripada bahagian inL

3. Bincangkan 'diwal kata' menurut pandangan Syed Muhammad Osman di dalam Kitab
Penanggam Bahasa ATAU 'faham kata' menurut pandangan Abdullah Talib di dalam
Punca Bahasa.

[20 markah]

4. [a] Menggunakan contoh yang sesuai, jelaskan 'kalimat' menurut pendapat
Sasrasoegonda Koewatin (1910).

[b] Cerakinkan ayat-ayat berikut menurut pandangan Sasrasoegonda.

[i] Bidang lakonan dan nyanyian sering meletakkan seseorang itu ke tahap
populariti yang tinggi.

[ii] Fungsi utama Dewan Bahasa dan Pustaka ialah melahirkan karya besar
dalam semua disiplin.

[iii] Peristiwa Mike Tyson menggigit telinga juara tinju dunia, Evander
Holyfield, merupakan kejutan paling hebat dalam sejarah sukan ganas
itu.

[iv] Beberapa syarikat komputer mengadakan pameran untuk memberi
pendedahan kepada para pelajar.

[20 markah]
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5. Ch. A. van Ophuijsen (1910) membincangkan imbuhan awalan di dalam bukunya
Tatabahasa Melayu. Huraikan semua aspek imbuhan tersebut berdasarkan imbuhan
'ber' dan 'me'.

[20 markah]

6. [a] Nyatakan penggolongan kata menurut pendapat Hollander (1893) dan sertakan
contoh-contoh yang memadai.

7.

[b] Bincangkan aspek pembentukan kata bahasa Melayu menurut Hollander (1893).

[20 markah]

Ahli-ahli bahasa tradisional seperti Marsden, Z'aba, Sasrasoegonda dan Gerth
ada memperkatakan tentang 'gender' (kejantinaan) di dalam bahasa Melayu.
Bincangkan.

[20 markah]
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