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KERTAS PEPERIKSAAN IN! MENGANDUNGI LIMA [5] SOALAN DI DALAM
EMPAT [4] HALAMAN.

Jawan SEMUA soalan.

1. Teliti data di bawah ini danjawab Soalan [a] hingga [c].

Sub-Dialek Bahasa Malaysia
Perak, Baku

[a] [takoe] 'takut'

[b] [sakee] 'sakit'

[c] [tUWE] 'tua'

[d] [lamE1 'lama'

[e] [gotnh] 'getah'

(fJ [bap~2] 'banyak'

[g] [koyap7] 'kerap'

[h] [yunlbh] 'rumah'

[i] [boyoten] 'bertin'

[j] [camp):] 'campur'
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[k]

[1]

(atJ:]

[vati]
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'atur'

'erti'

[HMT 303]

2. [a]

[i) Tulis rumus-rumus yang boleh menerangkan data di atas.

[10 markah]

[ ii] Nyatakan proses-proses (onologi yang terdapat di dalam data di
atas dan sertakan contoh bagi setiap satu proses itu.

[10 markah]

[iii] Perlukah data di atas disusWlaturkan? Jika perIu, perlihatkannya
dengan menggunakan contoh daripada data di atas.

[6 markah]

Lukis gambar rajah yang berlabel bagi menlUljukkan cara menghasilkan
bunyiberikut:

[ i] f s f [ii] fl}1 [iii] / j f [iv] / V /

[12 markah]

[b] Bincang DUA daripada hal di bawah. Sertakan contoh-contoh yang
sesuai.

[i] penyusWlan semula suku kata

[ ii] rentetan dua vokal

[iii] bunyi oral yang dinasalkan

[iv] Vokal Kardinal Utama.

[6 markah]
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3. [aJ Apakah yang: anda fahami dengan penyelarasap vokal di dalam sistem
ejaan Rumi?

[6 markah]

[b] Di dalam sistem ejaan Jawi, segmen bunyi [ k ] digunakan di awal, di
tengah, dan di akhir kata. Apakah huruf Jawi itu, dan bincangkan
kehadirannya dengan menggWlakan contoh-contoh yang sesuai.

[ 8 markah]

[c] Transkripsikan ayat berikut dengan menggunakan: lambang fonetik
berdasarkan sebutan bahasa Malaysia baku.

[6 markah]

Tentera Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara memusnahkan beratus-ratus
peralatan ketenteraan'puak yang bertelagah.

4. [a] Perlihatkan penerbitan kata dari tahap fonemik ke tahap fonetik bagi
kedua-dua perkataan berikut:

[i] pengayaan

[ ii] mewamai

[10 markah]

[b] Pilih DUA daripada hal berikut dan bincangkalll1ya dengan menggunakan
contoh-contoh daripada bahasa Melayu.

[i] asimilasi berhomogan

[ ii] peleburan

[iii] perubahan kelas utama

[ivJ epentesis

[6 markah]
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5 [a] Dasar umum sebutan·baku ialahsebutan kata h~ndaklah.berdasarkan

ejaan.

Sejauh manakah pemyataan di atas itu benar? Bincangkan.

[12 markah]

[b] Teliti data di bawah dan perlihatkan sarna ada rumus-rumusnya perlu di
susunaturkan?

Bahasa Malaysia
Baku

/ palapas /

/ pas /

/ palopah /

Dialek Kelantan

[palop6h]

[p6h]

[palop::>h]

--0000000--

[8 markah]


