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BAHASA MEIJIYU
Kertas 1

Dua jam lima belas minit
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,ANGAN tsUKA KERTAS SOAI.ATfINI SETIINGGA DIBERITAHU

Arahan:

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

i
2. lawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

i

3. fawaban boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau !awi.

'

Kertas soalan ini mengandtiilbi tiga$pfaman bercetak
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Di;ediakan oleh;

(P IAN BADARTAH HI. AWAL)
Penyedia Soalan

Disemak dan disahkan oleh;

.'ti'r'i,J.................

(ENCTK lal{ pruc sooN)
GKMP Qppgnu sooN)' Glffittrhasr

Sclolrh Sutrn t{qerl
SMl(S.tl'Kot

cHidup btarlah berbrk$ walaupun tidstl.ht0[,P'. 75050 Mrlakr'
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Bahaglan A

lMasa dicadqngkan :45 minitl

l3A markah)

Lih* gambar raiah di batiah dengan teliti. Huraikan pndapat anda tentang hodah-faedah
mengambil rrapan pagi. Panjangnya hurakn hendaktah antara 200 hingga 250 patah

Iv engelakkan
obesiti

FAEDAH SA AN FAGI
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I Menge <alkan kesihatan

I trbuh badan
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Bahagirn B

[00 markah]

fMa,ra dicadangkan : I Jam 30 minitl

Pitih satu daripada ,rolon di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya leblh
daripada 350 patah perkatnan.

1. Melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi setelah menamatkan Sijil Pelajaran
Malaysia menjadi idaman setiap remaja.

Jeiaskan ciri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

"2. Ibu bapa merupakan pendorong utama dalam membudayakan amalan membaca dalam
kalangan anak..

Jelaskan usaha-usaha yang dilalorkan ibu bapa bagi memastikan amalan membaca
menjadi budaya dalam kalangan keluarga mereka.

3. Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk lebih maju dalam sektor
pelancongan. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh
akhbar tempatan. Tajuk tencana tesebut ialah "Usaha-usaha untuk Memajgkan
Pelancongan Negara.'n

Tulis rencana itu selengkapnya.

4 Keriasama yang erat antara negara jiran mendatangkan banyak faedah.

Jelaskan kebaikan yang diperoleh daripada kerjasama yang erat antaranegara yang
berjiran.

5 Anda bei'hasrat untuk menyertai pertandingan penulisan ce{pen yang dianjurkan oleh
sekolah anda. Tema cerpen yang anda pilih ialah perpaduan kaum.

Tulis cerpen anda itu selengkapnya.

KERTAS SOALAN TAMAT
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