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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TlGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 

Jawab EMPAT soalan. Jawab semua soalan di dalam Bahagian A dan jawab 
mana-mana SATU soalan di dalam Bahagian B. 

Tulis nombor 1 hingga 6 berturutan di muka hadapan buku jawapan anda sama 
ada soalan tersebut dijawab atau tidak. Beri tanda pangkah di hadapan nombor 
soalan yang tidak dijawab. 

Bahagian A 

Soalan WAJIB dijawab. 

1. Teliti jadual berikut dan jawab soalan [a], [b] DAN [c] yang mengikutinya:- 

Sumber: Ruzui, S. (1 968: 59-60) 
. . .2/- 

Bahasa Melayu 
urat 
darah 
bibir 
nyiur 
tidur 
pad i 

Bahasa Indonesia 
urat 
darah 
bibir 
njiur 
tidur 
padi 

Bahasa Tagalog 
ugat 
dug0 
bibig 
n iyog 
tulog 
pa lay 

Bahasa Dayak 
uhat 
daha 
biwih 
enjoh 
tiroh 
paraei 



[a] Apakah jenis hukum bunyi yang dapat dirumuskan daripada jadual 
di atas? 

[8 markah] 

[b] Bagaimanakah hukum bunyi dapat membantu dalam rekonstruksi 
bahasa dan pengelompokan bahasa? 

[ I  0 markah] 

[c] Huraikan maksud retensi dan inovasi dan kepentingan kedua-dua 
konsep ini dalam perbandingan bahasa. 

[7 markah] 

Dengan menggunakan contoh daripada bahasa Austronesia huraikan 
empat tujuan kajian Linguistik Sejarah dan Perbandingan yang berikut:- 

[a] Mengungkapkan perkaitan antara bahasa pada zaman prasejarah. 

[6 markah] 

[b] Mem buat rekonstruksi bahasa. 
[6 markah] 

[c] Membuat pengelompokan bahasa. 
[7 markah] 

[dl Meramalkan pusat penyebaran bahasa. 
[6 markah] 

Jenis-jenis perubahan bunyi yang sering diperkatakan ialah perubahan- 
perubahan yang melibatkan ciri-ciri distingtif dan segmen-segmen. 
Berdasarkan contoh-contoh daripada dialek Melayu yang anda tahu, 
huraikan proses-proses perubahan fonologi di bawah:- 

[a] Pendiftongan 

[b] Penghilangan segmen 

[ I2  markah] 

[ I 3  markah] 



Bahagian B 

Jawab SATU soalan sahaja. 

4. Bincangkan faktor-faktor berikut yang dapat digunakan untuk menentukan 
teori tanah asal bahasa Austronesia:- 

[a] Linguistik 
[7 markah] 

[b] Situasi geografi masa lampau 
[9 markah] 

[c] Leksikostatistik dan Teori Migrasi 
[9 markah] 

5. Hubungan genetik antara bahasa boleh dikesan apabila terdapat 
persamaan atau kemiripan dari segi bentuk dan makna dalam bahasa- 
bahasa yang dibandingkan. Walau bagaimanapun, persamaan dan 
kemiripan dari segi bentuk dan makna boleh juga berlaku disebabkan 
faktor-faktor lain selain faktor genetik. Huraikan faktor-faktor tersebut 
dengan mem beri kan contoh-contohnya sekali. 

[25 markah] 

6. Jawab soalan [a] DAN [b]:- 

[a] Apakah faktor penyebab perubahan bahasa dan bagaimana 
perubahan berlaku? 

[ I 5  markah] 

[b] Berdasarkan perubahan-perubahan bahasa yang timbul, huraikan 
teori-teori berikut:- 

[i] Teori Kebarangkalian 
[5 markah] 

[ii] Teori Pohon dan Teori Gelombang 
[5 markah] 


