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911a paat1kan bahawa kextas peperlksaan in1 menqandunql 7la& NUka
surat yang bercetak sebelu.anda .emulakao peperlksaan Inl.

Jawab llaA (3) soalan sahaja.

1. (1) Sebuah neCJaxa mempunyai jumlah kelahlran 3000, ju.lah
ke.atlan 1200, penghijrahan keluar 90 dan penghljrahan
.asuk 40. Apakah Pertumbuhan gemulajadl dao
Penqhljrahan berslh negara 101?

(10 IMrkah)

(11) Berl cootoh bagalmana penghljrahan antarabangsa yang
berlaku dalam sejarah dunia telah membant'u atau _nyekat
pemban9unan sesebuah negara.

(45 _rkah)

(111) Ba9almana pula corak dan pe09aruh penghljrahan dalaman
ke atas pembangunan ne9ara?

(45 saarkah)

2. ( I) Dalaa tahun 1975, jumlah kelahlran dalam sebnah
lalah 5000. Penduduknya pada 1hb. Julal 1975
100000. Apakah Kadar Kasar kelahlran neqara ltu
tabun 19757

negara
ialah

pada

(10 aarkah)

(11), Apakah hubungan proses-proses delftografi sepertl
ke.atian, kesuburan dan penghljrahan ke ataa struktur
kependudukan? Bincanqkan perkara Inl dengan aellhat
arahallran kependudukan di Malaysia sejak abad ke-19
hlnqga masakln1.

(90 markah)
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3. (i) Lihat Jadual berikut dan hitungkan
Kesuburan bagi negara berkenaan:

[SHU 321]

Jumlah Kadar

Jadual 1: Kadar Kesuburan Hengikut Umur
(per 1000 wanita), Filipina,
1986-72

Umur Kadar Kesuburan Hengikut Urnur

15 - 19 56

20 - 24 227

25 - 29 302

30 - 34 272

35 - 39 199

40 - 44 100

45 - 49 22

Sumber: USAID, Washington, 1917.

(10 markah)

(ii) Apakah pentingnya "variabel-varlabel perantara lt yang
diutarakan oleh Davis dan Blake dalam memberi gambaran
tentang kesuburan dalam masyarakat?

(45 markah)

(iii) Hengapakah keadaan seperti pendapatan tinggi, kesihatan
baik dan penlngkatan pendidikan mengakibatkan kesuburan
rendah?

(45 markah)

... 3/-
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4. (i) Sekiranya Kadar ~ertumbuhan Penduduk Semulajadi sebuah
negara pada tahun 1980 ialah 24.0 per 1000 penduduk, dan
Kadar Kasar Kelahiran ialah 50.5 per 1000 penduduk
apakahKadar Kasar Kematian negara ini pada tahun 19807

(10 markah)

(il) Bincangkan perbezaan-perbezaan kematian (mortality
differentials) dalam masyarakat. Apakah corak
perbezaan-perbezaan in1 menqikut zaman dan kedudukan
pembangunan negara di dunia?

(90 markah)

5. (1) Bagalmanakah teor! kependudukan Malthus dan ahli-ahli
ekonomi seperti Smith dan Ricardo te1ah mempengaruhi
Dasar Kependudukan dunia hari in1?

(50 markah)

(1i) Apakah pengubahsuaian yang dibuat oleh
Demografi dan pendapat-pendapat lain
Malthus?

- 00 000 00 -
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Teori Transisi
terhadap teori

(50 markah,)


