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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN soalan di 
dalam EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
 
Kertas soalan ini mempunyai 3 Bahagian: A, B dan C. 

Jawab LIMA soalan sahaja. 

Jawab satu soalan daripada setiap bahagian dan DUA soalan lagi daripada 

mana-mana bahagian. 

Setiap soalan memberi nilai markah yang sama. 
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Bahagian A 
 
1. Jawab mana-mana DUA soalan daripada tajuk-tajuk yang diberi di 

bawah: 
 

[a] Terangkan mengapa ada disebut bahawa bahasa Melayu 
mempunyai DUA sistem morfofonemik. 

 
[b] Apakah ada isu-isu utama dalam sebutan bahasa Melayu? 

 
[c] Mantapkah proses morfologi bahasa Melayu? 

 
[d] Apakah pandangan anda tentang pendapat bahawa ayat-ayat 

simpleks bahasa Melayu terdiri daripada “subjek dan predikat”?  
 

                                                                                         [20 markah] 
 
2.  Dalam  Tatabahasa Dewan Jilid I (1989), dinyatakan bahawa dalam 

bahasa Melayu terdapat empat pola ayat-ayat dasar.  Apakah isu-isu 
yang timbul daripada pernyataaan tersebut? 

                                                                                                   [20 markah] 
 
3.  Jawab  DUA soalan sahaja daripada [a], [b] dan [c]. 
 

[a] Kata kerja ada dapat berfungsi dalam berbagai-bagai ayat.  
Mengapakah ia dianggap sebagai isu sintaksis dan morfologi? 

 
[b] Bilangan kelas kata bahasa Melayu  berbeza-beza mengikut ahli 

bahasa yang berbeza sehingga kewujudan 'adverba' pun masih 
dipertikaikan. Dalam bahasa Melayu  apakah antara isu-isu 
yang utama  pengkelasan kata bahasa Melayu?  

 
[c] Apakah  pendapat  anda  tentang  morfem -kan  dan  -i  sebagai 

penanda kausatif  dalam bahasa  Melayu   terutamanya  apabila 
berhadapan dengan bentuk-bentuk  seperti  
memperolehi/memperoleh, mempengerusi(i)/mempengerusikan, 
mempertinggikan/mempertinggi, mengandung/mengandungi? 

                                                                                                   
[20 markah] 
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Bahagian B 
 
Jawab [a] hingga [c]. 
 
4.  Bahasa Melayu telah melalui satu evolusi hasil daripada 

penggunaannya dalam dunia siber atau internet dan dalam Pesanan 
Ringkas (Short Message Service atau secara ringkasnya SMS) dalam 
telefon bimbit.  

 
[a] Terangkan ciri-ciri bahasa ‘chatting’ dan bahasa SMS. 
  

[5 markah] 
 

[b] Apakah perbezaan dan persamaan kedua-dua bahasa dalam 
media di atas? Bentuk satu ciri umum bahasa Melayu dalam 
bidang maklumat, komunikasi dan teknologi (ICT).  

[10 markah] 
 

[c] Pada pendapat anda, adakah penggunaan bahasa dalam 
kedua-dua media di atas akan mempengaruhi hala tuju bahasa 
Melayu pada masa hadapan?  

[5 markah] 
 
Jawab [a] hingga [c]. 
 
5.  Sila teliti istilah di bawah dan jawab soalan-soalan yang disediakan: 
  
     divert call 
     server code 
     call waiting 
     welcome note 
 
     deactivated 
     reload 
     undo 
     surfing 
     cache 
 

[a] Terjemahkan ayat-ayat di bawah ke dalam bahasa Melayu 
dengan menghadkan jumlah huruf dalam bahasa sumber 
(Bahasa Inggeris).  

[5 markah] 
 

[b] Kenal pasti dan huraikan masalah-masalah yang anda hadapi 
dalam proses di atas dan apakah langkah-langkah yang anda 
ambil untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut?  

[10 markah] 
 

[c] Apakah pendapat anda tentang masa depan bahasa Melayu 
dalam bidang telekomunikasi?  

[ 5 markah] 
…4/- 
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Bahagian C 
 

6.  Senaraikan berserta contoh-contoh penyelidikan yang lazim di jalankan 
dalam bidang Patologi Bahasa Pertuturan di Malaysia. Apakah 
perbezaan dan persamaan (sekiranya ada) antara penyelidikan yang 
dijalankan dalam bidang Patologi Bahasa Pertuturan di luar negara 
dengan di Malaysia?    

[20 markah] 
 
Jawab [a] DAN [b]. 
 
7.  Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa kemahiran membaca 

berdasarkan huruf menimbulkan masalah dan melambatkan proses 
penguasaan kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak. 
Perhatikan pernyataan di bawah: 

 
‘........proses membunyikan abjad-abjad dan mengaitkan 
bunyi-bunyi abjad dengan bunyi output suku kata itu adalah 
tidak berkaitan dan merupakan dua bentuk strata bunyi (input 
dan output) yang berbeza di antara satu sama lain.’ 

 
                   Tajul Aripin et. al (2003) 

 
[a] Berdasarkan masalah-masalah yang anda kenal pasti, jelaskan 

mengapa kemahiran membaca berdasarkan huruf itu 
menimbulkan masalah terhadap proses penguasaan kemahiran 
membaca kanak-kanak?  

                             [10 markah] 
 

[b] Dengan menyatakan satu kaedah yang sesuai, huraikan cara-
cara dan langkah-langkah mengatasi permasalahan di atas. 

 
                                          [10 markah] 

 
Jawab [a] DAN [b]. 
 
8.  Berdasarkan perspektif fonologi, huraikan permasalahan yang timbul 

bagi pernyataan-pernyataan di bawah. 
 

a)  Status hentian glotis dalam bahasa Melayu.  
                             [10 markah] 

  
b)  Proses asimilasi pada sempadan imbuhan awalan dan 

sempadan imbuhan akhiran. 
                             [10 markah] 
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