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KERTAS PEPERIKSAAN L~ l\fENGA.1\IDUNGI LIMA. BELAS [ 15 ] SOALA...1\' DI
DAL~"\1 IlliA [2] HALAJ.\1At~.

BAH.AGL~~ A (40%)

Jawab mana-mana DUA [2] soalan. Setiap soalan mempunyai nilai 20 markah.

1. ·".. .fakta-fakta sejarah tidak pemah sampai kepada kita dalam keadaan 'mumi'. oleh
kerana ia tidak \vujud dan tidak mungkin wujud dalam bentuk yang murni... ".
Bincangkan.

Setujukah anda bahawa keistimewaan penjeiasan sejarah timbul daripada hakikat bahawa
perkara yang dikaji ialOO tindakan manusia yang tidak terbatas oleh pola-pola yang tetap?

"Bahawa tidak ada kebenaran yang mu1..1:amad tidak bennalma tidak ada objektiviti dalam
sejarah." Bahaskan.

BAHAGIA.~ B (60%)

Jawab mana-mana ENA.:."1 [6] soalan. Setiap soalan mempunyai nilai 10 markah.

4. Apakah kaedah-kaedah yang digunakan oleh Thucydides untuk mencapai kepada hasrat
menulis sebuah karya yang meng&idungi pengetahuan yangjelas dan tepat tentang masa
lalu?

5. Dari segi manakah corak penjelasan yang dimajukan oleh Thucydides boleh dianggap
rnembawa pembaharuan?

6. Sejauh manakah keperluan menyarnpaikan pengajaran moral telah menjejaskan karya
Ssu-ma Ch'ien?
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7. BincaP.gkan ciri-ciri karya Ssu-ma Ch'ien ya11g menonjolkan usaha beliau membawa
tulisan sejarah ke haluan yang bam.

8. Mengapakah Ibn Khaldun menekankan bahawa kajian sejarah mesti berasaskan kajian
masyarakat rnanusia?

9. Jelaskan proses penyelidikan sejarah yang dimaksudkan dengan konsep ibar dalarn
pemikiran Ibn Khaldun.

10. Apakah yang dimaksudkan oleh Ranke dengan ungkapan "peristiwa yang lalu
sepertimana ia benar-benar berlaku?"

11. lv1engapakah Ranke lebih utamakan bidang politik dan diplomatik di dalam karya-karya
beliau?

12. Jelaskan mengapa, mengikut teori 1v1a.rx, strul--tur ekonomi adalah asas fahaman
masyarakat manusia.

13. Dari segi manakah teori sejarah kebendaan Marxis boleh dianggap telah menambahkan
kemantapan fahaman sejarah?

14. Bincangkan pembahan kepada konsep masa dan ruang yang dianjurkan oleh tokoh-tokoh
.l~liran i\nnales.

15. Wajarkah dikatakan bahawa kelemahan utema Aliran Annales ialah rnereka telah
menyingkirkan kejadian politik yang seharusnya merupakan intipati bidang sejarah?
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