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Dua jam lima belas minit

1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.

2.

Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

3.

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya
buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada
pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak
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Bahagian A
[30 markah]
[Masa
Masa dicadangkan : 45 minit]
Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang punca-punca
berlakunya jerebu di negara ini
ini. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250
patah perkataan.

MASALAH JEREBU

Pembakaran
mbakaran Hutan Secara Terbuka

Pelepasan Asap Kenderaan
enderaan
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Bahagian B
[100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 350 patah perkataan.
1

Belakangan ini, isu kenakalan remaja hangat diperkatakan dan membawa petanda yang
tidak baik kepada generasi akan datang.
Huraikan peranan anda sebagai seorang remaja dalam membentuk sahsiah diri yang
terpuji.

2

Anda mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk
syarahan anda ialah ‘Keluarga Bahagia Tonggak Kemajuan Negara’.
Sediakan teks syarahan itu selengkapnya.

3

Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya
yang berlainan, perpaduan amat penting dalam mencapai matlamat pembangunan negara.
Sarankan langkah-langkah mengekalkan perpaduan dan kepentingan perpaduan kepada
negara.

4

Gempa bumi, kemarau panjang, dan banjir besar yang melanda beberapa buah negara di
dunia telah menyebabkan kesengsaraan dan kemusnahan harta benda.
Bincangkan pelbagai bentuk bantuan yang boleh dihulurkan oleh masyarakat
antarabangsa kepada negara yang terlibat.

5

Puisi tradisional seperti pantun, gurindam dan syair merupakan warisan yang perlu
dipelihara.
Berikan pendapat anda tentang keistimewaan-keistimewaan puisi tradisional.
KERTAS SOALAN TAMAT

1103/1 © 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

