SOALAN PERCUBAAN NEGERI JOHOR 1
Soalan 2(c) – Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Hatta maka hari pun malamlah. Maka Kertala Sari pun masuk mencuri pula sebuah rumah
saudagar yang lain. Setelah sudah banyaklah ia beroleh harta, maka ia pun kembali pada tempatnya
pula. Dengan demikian habislah segala harta saudagar yang kaya-kaya itu dicurinya. Maka segala
saudagar dan orang kaya-kaya itu pun masuk menghadap raja berdatang sembah, “Ya tuanku, patik
mohonkan ampun, adapun patik sekalian ini habis kecurian tinggal sehelai sepinggang.”
Setelah baginda mendengar sembah orang itu, maka baginda pun terkejut seraya
menamparnampar pahanya. Maka titah baginda, “Wah , datanglah pula bala atas negeriku! Baiknya
ada Laksamana; jikalau Laksamana kuutuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini.”
Maka baginda pun bertitah kepada Temenggung, “Hai Temenggung, suruh orang berkawal
dan segala saudagar berkawal pada kampungnya!” Maka Temenggung pun menyuruhkan orangnya
berkisah orang kaya-kaya dan saudagar berkawal pada kampungnya. Setelah hari malam, maka
Temenggung pun menyuruh orangnya berkawal, terlalu banyak dengan lembing perisai dan segala
saudagar pun masing-masing berkawal pada kampungnya.
Sebermula maka Kertala Sari pun masuk ke dalam. Maka dilihatnya oleh Kertala Sari orang
berkawal terlalu banyak dengan alat senjatanya. Maka Kertala Sari pun membaca pustakanya lalu
berjalan di tengah orang banyak itu. Maka ia pun pergi ke rumah seorang kaya. Maka dicurinya harta
yang kemas-kemas itu lalu dibawanya kembali dan bini orang kaya-kaya itu dicabulinya. Maka ia
pun kembali ke tempatnya.
Dipetik daripada “Kepimpinan Melalui Teladan” dalam antologi
Jaket Kulit Kijang dari Istanbul Dewan Bahasa dan Pustaka

(i)
(ii)

(iii)

Berikan maksud sehelai sepinggang.
[2 markah]
Berdasarkan petikan di atas, apakah tindakan yang dilakukan oleh Temenggung selepas
mendengar perintah daripada sultan?
[3 markah]

Raja segera menitahkan orang-orang Temenggung berkawal sebaik-baik sahaja
mengetahui berita tentang kecurian yang berlaku di negeri baginda.
Pada pendapat anda, mengapakah baginda menitahkan kegiatan kecurian itu diatasi
dengan segera?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI JOHOR 2
Soalan 2(c) : Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Maka sembah Temenggung, “Ya tuanku, patik mohonkan ampun dan kurnia; adapun pada
malam ini patik sendirinyalah berkawal. Pada segenap pintu dan rumah saudagar dan orang kayakaya patik sudah tunggui; maka seorang pun tiada bertemu dengan patik-patik itu. Maka titah duli
yang maha mulia patik junjung.”
Maka Laksamana pun berdatang sembah, “Ya tuanku. Adapun penjurit yang datang ini
bukan barang-barang penjurit, lebih tahunya daripada patik. Jika ada derma kurnia, patik hendak
memohon ke bawah duli yang hendak cuba bermain dengan penjurit itu.”
Maka titah raja, “Adapun Laksamana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Jikalau
Laksamana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Yang kita harap hanyalah Laksamana.”
Maka Laksamana pun berdiam dirinya mendengar titah raja demikian itu.
Hatta beberapa hari maka segala orang kaya-kaya dan saudagar itu pun habis kecurian;
syahadan semuanya datang menghadap raja. Maka raja pun tiada terkata-kata lagi.
Maka sembah Laksamana, “Pada firasat patik, pada malam itu datang pula penjurit itu ke
istana kita ini.”
Maka titah raja, “Apa bicara kita supaya penjurit itu tiada beroleh masuk ke istana ini?”
Dipetik daripada prosa “Kepimpinan Melalui Teladan”
dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, halaman 34,
Dewan Bahasa dan Pustaka

(i)

Berikan maksud rangkai kata “Maka titah duli yang maha mulia patik junjung.”
[2 markah]

(ii)

Apakah pandangan Laksamana tentang penjurit yang melakukan kecurian tersebut?
[3 markah]

(iii)

Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan
masalah kecurian daripada berleluasa ?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI KEDAH
Soalan 2(c) - Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Hatta beberapa hari maka segala orang kaya-kaya dan saudagar itu pun habis kecurian:
syahadan semuanya datang menghadap raja. Maka raja pun tiada terkata-kata lagi.
Maka sembah Laksamana,"Pada firasat patik, pada malam itu datang pula penjurit itu ke
istana kita ini."
Maka titah raja, “Apa bicara kita supaya penjurit itu tiada beroleh masuk ke istana ini?"
Maka sembah Laksamana,"Daulat tuanku, ada suatu perbuatan: hikmat itu daripada penjurit
yang tahu patik peroleh."
Maka titah baginda, "segeralah perbuat, kekasihku Laksamana, hikmat itu."
Maka sembah Laksamana,"Ya tuanku, pada malam ini Iepaskanlah patik pergi berkawal,
tiada jauh."
Maka baginda bertitah, "Baiklah"
Maka Laksamana pun menyuruh membawa segala senjata yang banyak-banyak itu, Iembing
dan tombak dan kayu. Maka diatur oleh Laksamana berkeliling istana itu. Maka dibubuhnya suatu
hikmat, radak-meradak dan tetak-menetak sama sendirinya dan kayu itu pun palu-memalu, terlalu
gemuruh bunyinya.
Maka hari pun malamlah. Maka Laksamana pun memakai serba hitam lalu berjalan. Maka
Kertala Sari pun masuklah. Maka dilihat oleh Laksamana seorang penjurit; maka Laksamana pun
berselindung pada suatu tempat. Maka Kertala Sari pun menyimpang pada tempat yang lain masuk
mencuri.
Dipetik daripada 'Kepimpinan Melalui Teladan' dalam antologi
Jaket Kulit Kijang dari lstanbul Dewan Bahasa dan Pustaka

(i)

Berikan maksud pada firasat patik?
[2 markah]

(ii)

Apakah tindakan Laksamana untuk menghalang Kertala Sari daripada memasuki istana?
[3 markah]

(iii)

Pada pendapat anda, apakah kesan wujudnya keamanan di dalam negara?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI KELANTAN
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI SABAH – PPD KOTA BELUT
Soalan 2 (c) – Prosa Tradisional
Baca petikan Prosa Tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Syahadan, pada suatu hari, maka Tun Perak datang menghadap, duduk di tanah samasama orang banyak. Maka kata bentara yang bergelar Seri Amerta kepada Tun Perak, “Tuan Tun
Perak, segala orang Kelang ini menghadap baginda mengadukan halnya kepada Duli Yang
Dipertuan. Adapun orang teluk rantau yang lain semuanya menghadap laki-laki juga; adapun orang
Kelang ini menghadap bahawa Tun Perak dengan membawa perempuan sekali. Mengapakah maka
demikian fiil tuan?”

Maka tiada disahut oleh Tun Perak kata itu. Sekali lagi Seri Amerta berkata, itu pujn tiada
disahuti oleh Tun Perak. Genap tiga kali Seri Amerta berkata itu, maka barulah disahuti oleh Tun
Perak, katanya, “Hai Seri Amerta, tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga,
hendaklah baik baik tuan hamba peliharakan, jangan diberi berkarat, jangan kemakanan matanya.
Akan pekerjaan kami orang bekerja ini, di mana tuan hamba tahu? Adapun akan sekarang Duli Yang
Dipertuan di dalam negeri ini dengan perempuan anak isteri dan segala perkakas. Maka benarkah
pada fikir tuan hamba, kami sekalian datang dengan laki-laki juga, dengan begini jauh Selat Kelang?
Jikalau satu hal negeri ini, apa hisab pada kami sekalian? Sebab itulah maka segala orang Kelang
ini hamba suruh bawa dengan anak isterinya sekali. Nescaya berperang dengan bersungguhsungguh hatinya; kurang-kurang ia berlawankan Duli Yang Dipertuan lebih ia berlawankan anak
isterinya bersungguh-sungguh.”
Dipetik daripada “Burung Terbang Dipipiskan
Lada’Dalam antologi Sejadah Rindu.Sasbadi
Sdn.Bhd.

(i)

Berikan maksud rangkai kata ‘jangan kemakanan matanya’
[2 markah]

(ii)

Sekiranya anda ialah Tun Perak, apakah tindakan anda untuk memastikan tentera
perang lebih bersemangat juang dan menang dalam pertempuran kelak?
[ 3 markah]

(iii)

Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menaikkan semangat patriotik dalam
kalangan anak muda sekarang?
[4 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI MELAKA
Soalan 2(c) - Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soaan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka kedengaranlah ke Melaka, Cau Pandan, anak Bubunnya, akan dititahkan menyerang
Melaka. Maka ada seorang hamba Allah diam di Melaka, bangsanya Arab, Sidi Arab namanya
disebut orang. Maka tuan itu sentiasa bermain panah lasykar, seperti dewal orang berzikir. Barang
ke mana tuan itu pergi, panah itu di bawahnya. Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab itu pun menghadap
Sultan Muzaffar Syah. Telah tuan itu mendengar khabar Cau Pandan akan datang ke Melaka itu,
maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda. Maka dihalanya panahnya itu ke benua Siam. Maka
kata tuan Sidi Arab, sambil menarik panahnya itu. “Mati engkau, Cau Pandan.”
Maka Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; maka titah baginda pada Tuan Sidi Arab itu,
“Jikalau sungguh mati Cau Pandan, sungguhlah tuan keramat.”
Adapun Cau Pandan itu, lagi di benua Siam, maka berasa kepada dadanya seperti kena
panah, maka Cau Pandan pun sakit muntahkan darah lalu mati. Maka tidaklah Siam menyerang
Melaka, sebab mati Cau Pandan itu. Maka itulah diperbuat orang nyanyi :

(i)

Berikan maksud dewal orang berzikir ?
[2 markah]

(ii)

Apakah tindakan Sidi Arab apabila mendengar khabar Cau Pandan hendak menyerang
Melaka?
[3 markah]

(iii)

Sekiranya anda Sultan Muzaffar Syah, apakah tindakan-tindakan yang anda lakukan
untuk membalas jasa Sidi Arab yang telah berjaya membunuh Cau Pandan ?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI SEMBILAN
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI PERAK - PPD KINTA
Soalan 2 (c) – Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Maka kedengaranlah ke Melaka, Cau Pandan, anak Bubunnya, akan dititahkan menyerang
Melaka. Maka ada seorang hamba Allah diam di Melaka, bangsanya Arab, Siti Arab namanya
disebut orang. Maka tuan itu senantiasa bermain panah lasykar, seperti dewal orang berzikir. Barang
ke mana tuan itu pergi, panah itu dibawanya. Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab itu pun ada menghadap
Sultan Muzaffar Syah. Telah tuan itu mendengar khabar Cau Pandan akan datang ke Melaka itu,
maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda. Maka dihalakannya panahnya itu ke benua Siam.
Maka kata Tuan Sidi Arab, sambil menarik panahnya itu, “Mati engkau, Cau Pandan.”
Maka Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; maka titah baginda pada Tuan Sidi Arab itu, “Jikalau
sungguh mati Cau Pandan, sungguhlah tuan keramat.”
Adapun Cau Pandan itu, lagi di benua Siam, maka berasa kepada dadanya seperti kena panah,
maka Cau Pandan pun sakit muntahkan darah lalu mati. Maka tidaklah jadi Siam menyerang
Melaka, sebab mati Cau Pandan itu. Maka itulah diperbuatkan orang nyanyi:
Cau Pandan anak Bubunnya,
Hendak menyerang ke Melaka;
Ada cincin berisi bunga,
Bunga berladung si air mata.
Dipetik daripada ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’ dalam
antologi Sejadah Rindu, Kementerian Pendidikan Malaysia

(i)

Berikan maksud rangkai kata sungguhlah tuan keramat.
[2 markah]

(ii)

Bagaimanakah Tuan Sidi Arab berjaya menghalang Cau Pandan anak Bubunnya
daripada menyerang Melaka.
[3 markah]

(iii)

Tuan Sidi Arab amat pakar dalam memanah. Pada pendapat anda, apakah kepentingan
khidmat pakar dalam sistem pertahanan sesebuah negara.
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI PERLIS
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI PULAU PINANG
Soalan 2(c) – Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Hatta, maka pada sekali peristiwa Seri Nara Diraja duduk di balai, dihadap orang banyak. Maka
Tun Nina Madi pun lalu, disuruh naik duduk dekat, lalu diribanya oleh Seri Nara Diraja. Maka kata
Seri Nara Diraja pada segala orang yang duduk itu, "Tahukah tuan hamba sekalian bahawa ia ini
anak hamba?"
Maka sembah segala orang banyak itu, "Sahaya semua tahu juga; oleh tuanku tiada mengaku,
sahaya semua takut mengatakan dia anak tuanku."
Maka Seri Nara Diraja pun tersenyum. Maka Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Syah
Tun Bijaya Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja dua orang itu menjadi orang
besar, maka anak Melayu pun berbelah, setengah pada Paduka Raja, setengah pada Seri Nara
Diraja, kerana kedua-duanya sama orang berasal. Maka Seri Nara Diraja tidak muafakat dengan
Paduka Raja, senantiasa beringgit juga; beberapa kali lain Paduka Raja kedapatan dengan Paduka
Raja dalam kampung Seri Nara Diraja.
Maka Sultan Muzaffar Syah pun tahu akan perihal itu maka terlalulah dukacita baginda melihat
kelakuan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu. Maka fikir di dalam hati baginda, "Jikalau
demikian binasalah negeri ini, kerana orang besarnya tidak muafakat sama orang besar."
'
Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka
Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah. Maka titah
Sultan Muzaffar Syah, "Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?"
Maka sembahnya, "Jikalau ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah, tuanku."
(Dipetik daripada ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’ dalam
antologi Sejadah Rindu, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)

Berikan maksud senantiasa beringgit?
[2 markah]

(ii)

Apakah yang terjadi setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja menjadi orang besar?
[3 markah]

(iii)

Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan buruk kepada negara sekiranya pemimpin tidak
bermuafakat?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI SARAWAK - PPD BELAGA
Soalan 2 (c) – Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan Prosa Tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka sembah segala orang banyak itu, “Sahaya semua tahu juga; oleh tuanku tiada
mengaku, sahaya semua takut mengatakan dia anak tuanku.”
Maka Seri Nara Diraja pun tersenyum. Maka Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar
Syah Tun Bijaya. Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraj dua orang itu menjadi orang
besar, maka anak Melayu pun berbelah, setengah pada Paduka Raja, setengah pada Seri Nara Diraja,
kerana kedua-duanya sama orang berasal. Maka Seri Nara Diraja tidak muafakat dengan Paduka Raja,
senantiasa beringgit juga; beberapa kali lain Paduka Raja kedapatan dengan Paduka Raja dalam
kampung Seri Nara Diraja. Maka Sultan Muzaffar Syah pun tahu akan perihal itu maka terlalu dukacita
baginda melihat kelakuan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu. Maka fikir di dalam hati baginda,
“Jikalau demikian binasalah negeri ini, kerana orang besarnya tidak muafakat sama orang besar.”
Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka
Raja. Maka baginda pun suruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah. Maka titah Sultan
Muzaffar Syah, “Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?”
Maka sembahnya, “Jikalau ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah, tuanku.”
Maka titah baginda, “Mahukah Seri Nara Diraja akan Tun Bulan, anak Orang Kaya Hitam?”
Maka sembahnya, “Mohon patik tuanku.”
Maka titah baginda, “Mahukah akan Tun Rakna Sandari, saudara Paduka Raja itu?”
Dipetik daripada Prosa Tradisional ‘Burung Terbang
Dipipiskan Lada’, oleh Ilias Zaidi dalam Antologi Sejadah
Rindu

(i)

Apakah yang berlaku setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja menjadi orang besar?
[2 markah]

(ii) Siapakah dua orang besar yang tidak bermuafakat?
[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku jika pemerintah tidak bersatu?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN SBP
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI SELANGOR - SMK SIJANGKANG JAYA
Soalan 2 (c) Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.
Setelah hari malam maka Kertala Sari pun memakai pakaian yang indah-indah dan memakai
bau-bauan yang harum lalu masuk ke dalam kota, dalam hatinya, “Pada malam ini aku masuk
membakar dan mengamuk, kerana harta orang Melaka itu pun habis aku curi.”
Sebermula maka Laksamana pun memakai pakaian penjurit. Maka Laksamana pun
berjalanlah. Pada malam itu kelam-kabut dan hujan pun rintik-rintik. Maka Kertala Sari pun masuklah
ke dalam kota. Maka Laksamana pun tidur di tengah pasar itu. Maka didengar oleh Laksamana kaki
Kertala Sari datang itu. Maka Kertala Sari pun berjalanlah ke tengah pasar itu. Maka tertendang
kakinya pada tubuh Laksamana.
Maka Kertala Sari pun berdirilah atas kepala Laksamana itu, katanya, “Teririk bangkai pula
aku ini!”
Adapun akan Laksamana tidur itu kerisnya sudah terhunus, lalu ia bangun melompat
manikam dada Kertala Sari terus ke belakangnya.
Maka Laksamana pun berkata, “Ceh, mati engkau olehku!”
Setelah Kertala Sari merasai luka itu, maka dihunusnya kerisnya pula mengusir Laksamana.
Dua tiga langkah maka ia pun rebah terjerumus lalu mati. Maka oleh Laksamana dihirisnya
syahwatnya diambilnya lalu ia kembali ke rumahnya.

Dipetik daripada ‘Kepimpinan Melalui Teladan’ dalam antologi
Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, Dewan Bahasa dan Pustaka

(i)

Berikan maksud terlalu gemuruh bahananya.
[2 markah]

(ii)

Nyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Laksamana sebagai persediaan untuk
berhadapan dengan Kertala Sari.
[3 markah]

(iii)

Pada pendapat anda, mengapakah seseorang itu sanggup menggadaikan nyawanya untuk
kebahagiaan orang lain?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN NEGERI TERENGGANU
Soalan 2(c) - Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tadisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
Sebermula maka Laksamana pun memakai pakaian penjurit. Maka Laksamana pun
berjalanlah. pada malam itu kelam-kabut dan hujan pun rintik-rintik. Maka Kertala Sari masuklah ke
dalam kota. Maka Laksamana pun tidur di tengah pasar itu. Maka didengar oleh Laksamana kaki
Kertala Sari itu terlalu gemuruh bahananya. Maka Laksamana pun tahulah akan Kertala Sari datang
itu. Maka Kertala Sari pun berjalan ke tengah pasar itu. Maka tertendang kakinya pada tubuh
Laksamana.
Maka Kertala Sari pun berdiri atas kepala Laksamana itu, katanya "Teririk bangkai pula aku
ini!"
Adapun akan Laksamana tidur itu kerisnya sudah terhunus, lalu ia bangun melompat
menikam dada Kertala Sari terus ke belakangnya.
Maka Laksamana pun berkata, "Ceh, mati engkau olehku!"
Setelah Kertala Sari merasai luka itu, maka dihunusnya kerisnya pula mengusir Laksamana.
Dua tiga langkah maka ia pun rebah terjerumus lalu mati. Maka oleh Laksamana dihirisnya
syahwatnya diambilnya lalu ia kembali ke rumahnya.
Setelah hari hampir siang maka orang pun lalu. Maka dilihatnya seorang perlente mati; maka
segera dikeratnya telinga dibawa kepada raja, sembahnya, "Ya tuanku, inilah tandanya patik
membunuh penjurit yang terlalu buas itu."
Dipetik daripada 'Kepimpinan Melalui Teladan' dalam antologi
Jaket Kulit Kijang dari Istambul Dewan Bahasa Pustaka

(i)

Berikan maksud dilihatnya seorang perlente mati.
[2 markah]

(ii)

Apakah tindakan yang dilakukan oleh Laksamana terhadap Kertala sari?
[3 markah]

(iii)

Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu melakukan perbincangan sebelum
melaksanakan sesuatu pekerjaan?
[3 markah]
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SOALAN PERCUBAAN YAYASAN ISLAM KELANTAN
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