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

Jawab EMPAT soalan. Pilih mana-mana DUA soalan daripada Bahagian A
dan mana-mana DUA soalan daripada Bahagian B.
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Bahagian A

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

tal Dengan memberikan DUA contoh yang sesuai, jelaskan maksud

hubungan paradigmatik.

[8 markah]

tbl Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan

konsep kolokasi.

[8 markah]

lcl Berdasarkan hubungan paradigmatik dan kolokasi, jelaskan

cara ketaksaan leksikal dapat ditangani.

[9 markah]

2. Jawab [a] DAN [b]

[a] Berdasarkan analisis komponen yang digagaskan oleh Katz
dan Fodor (1963) dan diperluas oleh Jackson (1988) dan Lyons
(1995), cirikan komponen-komponen makna bagi data berikut,

til perempuan

tiil gadis

[iii] anak dara

[iv] wanita
[12 markah]

lbl Menurut Lyons (1995), motivasi teoretis analisis komponen
adalah cukup jelas. Berdasarkan kenyataan ini, huraikan
pencirian makna leksikal oleh analisis komponen.

[13 markah]

3. Sekiranya kita menerima hipotesis bahawa makna kata/leksikal ialah
kombinasi denotasi dan konsep, jelaskan masalah yang mungkin
timbul akibat penerimaan hipotesis ini?

[25 markah]
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Bahagian B

Jawab [a] DAN [b]

4. [a] Jelaskan maksud prototaip berserta contoh yang jeras mengikut
model konsep Rosch et al. (1976) .

[15 markah]

tbl Lyons (1995) telah mengendalikan antonim sebagai
kekomplimentarian, iaitu item-item leksikal ini saling melengkapi
antara satu sama lain seperti dalam DATA A.

DATA A

Lelaki ) perempuan, berkahwin ) bujang Hidup ) mati.

Namun, pengendalian antonim sedemikian menimbulkan
masalah. Jelaskan.

[10 markah]

5. Peranan tematik merupakan satu cata menghuraikan situasi
berkenaan peranan sesuatu entiti yang terlibat dalam sesuatu ayat.
Entiti-entiti ini berhubungan dengan adanya kata kerja dalam ayat
tersebut. Berdasarkan peranan tematik oleh Dowty (1991), jawab
soalan [al dan [b].

[a] Perturunkan contoh ayat bahasa Melayu yang sesuai bagi
setiap peranan yang berikut :

til Agen

tiil Penderita

liiil Tema

[iv] Pengalami

[v] Pemanfaat

[vi] lnstrumen

[vii] Lokasi

[vii] Matlamat

[viii] Sumber

[10 markah]
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kaedah Peranan

[15 markah]

tbI Jelaskan masalah yang timbul berdasarkan
tematik ini dalam kajian semantik.

6. Jawab soalan lal dan [b].

Ia]Huraikanpendapatyangdikemukakano|ehPa|mer(1989)
tentang sinonim.

[10 markah]

tb]Apakahkaedahyangdi|akukanolehPa|mer(1989)bagi
menangant persoalan kesinoniman sesuatu kata?

[15 markah]
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