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ARAHANKEPADACALON 

Kertas soalan ini mengandungi EMPAT bahagian. Bahagian A, Bahagian B, 
Bahagian C dan Bahagian D. 
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Bahagian A 

Soalan WAJlB dijawab. 

1. Jawab [a], [b] DAN [c]. 

Dengan menggunakan gambarajah yang sesuai, huraikan penghasilan 
bunyi-bunyi konsonan bahasa Malaysia berikut: 

[a] Letupan bersuara I g l  dan tak bersuara Ip l  [ I 0  markah] 

[b] Frikatif bersuara I h l  dan tak bersuara Is1 [ I  0 markah] 

[c] Sengauan bersuara Im l  [ 5 markah] 

Bahagian B 

Jawab Soalan 2 ATAU Soalan 3. 

2. Jawab [a], [b] DAN [c]. 

[a] Dengan bantuan gambarajah dan contoh-contoh yang sesuai, 
huraikan perkara [i] dan [ii] dengan mengaitkannya dengan 
penghasilan bunyi-bunyi bahasa. 

[i] Pita suara 

[ii] Daerah artikulasi 

[ 5 markah] 

[ I  0 markah] 

[b] Transkripsikan secara sempit teks di bawah ke dialek Johor 
Riau. 

Berdasarkan analisis syarat kesesuaian dalam teori lakuan pertuturan, 
dapat ditunjukkan bahawa ayat tanya atau pertanyaan tidak sahaja 
mendukung makna pertanyaan, tetapi juga membawa maksud 
permintaan maklumat dan pelawaan. Hal ini dapat dilihat dengan lebih 
jelas dalam konteks perbualan sebenar antara penutur dengan 
pendengar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Maksud 
penutur dan pendengar harus diambil kira dalam penentuan maksud 
sebenar suatu bentuk bahasa kerana bahasa yang realistik ialah 
bahasa yang digunakan oleh penutur dan pendengar dalam 
komunikasi sehari-hari. 

Sum ber: Jurnal Dewan Bahasa, Disember 2000; ha1 1328 

[ I  0 markah] 
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3. Jawab [a], [b] DAN [c]. 

[a] Kelantangan merupakan salah satu daripada ciri fizikal fonetik 
akustik. Dengan berbantukan gambarajah jelaskan ciri 
kelantangan tersebut. 

[ I  3 markah] 

[b] Dengan menggunakan gambarajah dan contoh-contoh yang 
sesuai, jelaskan maksud: 

[i] bunyi periodik dan bunyi aperiodik [6 markah] 

[ii] frekuensi dan amplitut [6 markah] 

Bahagian C 

Soalan WAJlB dijawab. 

4. Jawab [a] DAN [b]. 
Perhatikan data dialek Johor Riau (DJR) dan dialek Patani Gerik 
(DPG) di bawah. 

DATA 1 

DJR DPG 

[i] maOlam ma010 0 'malam' 

[ii] miOnuOm miOnuO 0 'minum' 

[a] Berdasarkan Data 1 nyatakan ketertiban rumus yang berlaku 
dalam dialek Patani Gerik (DPG). 

[5 markah] 

[b] Berdasarkan teori autosegmental dan modul representasi 
fonologi Sagey (1986), bandingkan proses-proses fonologi DJR 
dengan DPG. 

[20 markah] 
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Bahagian D 

Jawab Soalan 5 ATAU Soalan 6. 

5. Jawab [a] DAN [b]. 
Perhatikan data dialek Johor Riau (DJR) dan dialek Patani Gerik 
(DPG) di bawah dan jawab soalan [a] DAN [b]: 

DATA 2 

DJR DPG 

[i] /mu0 + beril muOmburi 10 + bu0il bbuOi 'memberi' 
[ii] /mu 0 + pukull mu OmuOkol 10 + pukull mmuOko 'memukul' 

[a] Berdasarkan Data 2 nyatakan ketertiban rumus yang anda kenal 
pasti berlaku dalam DJR dan DPG. 

[8 markah] 

[b] Berdasarkan teori autosegmental dan modul representasi 
fonologi yang anda tahu, huraikan proses asimilasi yang 
terdapat dalam DJR dan DPG. 

[I 7 markah] 

6. Perhatikan perkataan-perkataan bahasa Malaysia dan bentuk-bentuk 
fonetiknya dalam Data 3. Jawab soalan [a] DAN [b]: 

DATA 3 

[i] pasukan pasuOkan 
[ii] gunaan gunaO 0 aOn 

[a] Berdasarkan Data 3, berikan maksud pengglotisan dan 
penyisipan hentian glotis. 

[5 markah] 

[b] Berdasarkan teori autosegmental dan modul representasi 
fonologi, huraikan proses pengglotisan dan penyisipan 
hentian glotis yang berlaku dalam Data 3. 

[20 markah] 


