1103/1
BAHASA MELAYU
Kertas 1
Mei
2014
2 ¼ jam

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5
TAHUN 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

MODUL 1
BAHASA MELAYU
KERTAS 1
Dua jam lima belas minit

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 boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah
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Bahagian A
[30 markah]
[Masa yang dicadangkan : 45 minit]

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa jenis permainan tradisional serta maklumat
tentang usaha-usaha mempopularkannya. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha
mempopularkan permainan tradisional. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200
hingga 250 patah perkataan.

Sepak Raga

Gasing

Wau

Menjadikan sebahagian daripada aktiviti
kokurikulum

USAHA-USAHA MEMPOPULARKAN PERMAINAN TRADISIONAL

Promosi dan pertandingan di peringkat
kebangsaan dan antarabangsa
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Bahagian B
[100 markah]
[Masa yang dicadangkan : 1 jam 30 minit]
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis karangan yang panjangnya lebih daripada
350 patah perkataan.
1.

Amalan berjimat cermat amat dituntut dalam kehidupan seharian.
Sebagai pelajar, bincangkan cara-cara anda mengamalkan sikap berjimat cermat dalam
kehidupan seharian.

2.

Belakangan ini, masyarakat sering digemparkan oleh berita yang melibatkan
kehilangan, penculikan, dan pembunuhan kanak-kanak. Sehubungan dengan itu,
keluarga perlu memainkan peranan dalam memastikan keselamatan anak-anak terjamin.
Huraikan peranan ahli keluarga dalam menjamin keselamatan anak-anak.

3.

Buah-buahan tempatan terbukti mengandungi pelbagai khasiat, selain mempunyai rasa
yang enak. Sehubungan dengan itu, usaha memajukan industri buah-buahan tempatan
seharusnya dilakukan.
Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memajukan
industri buah-buahan tempatan di negara ini.

4.

Program pertukaran pelajar antara negara mendatangkan pelbagai faedah kepada pelajar
dan negara yang menyertainya.
Bincangkan.

5.

Anda berhasrat untuk menyertai pertandingan penulisan cerpen yang dianjurkan oleh
sekolah anda. Tema cerpen yang anda pilih ialah perpaduan kaum.
Tulisan cerpen anda itu selengkapnya.

KERTAS SOALAN TAMAT
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