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JAWAPAN SOALAN 3 (a) - PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA 

JAWAPAN PRAKTIS 1 

 (i)  seniman 

 orang yang mempunyai bakat seni 
dan dapat mencipta hasil seni serta 
dapat memperagakan hasil seninya 
(pelukis, penyair, penyanyi dan lain-
lain) 

 bintang filem (lelaki) yang telah lama 
melibatkan diri dalam perfileman 

 
(ii)  budiman 

 berbudi, berakal, bijaksana 
 

(iii)  hartawan 

 berharta, kaya 

 orang yang mempunyai harta, orang 
kaya 

 
(iv)  karyawan 

 penghasil karya, pencipta 
 

(v)  peragawati 

 perempuan yang memperagakan 
pakaian dan lain-lain yang dipakai 

 
(vi)  olahragawati  

 perempuan yang terlatih, mahir atau 
mengambil bahagian dalam olahraga 

 
JAWAPAN PRAKTIS 2 

 (i)  nama - panggilan atau sebutan bagi 
orang (barang, tempat, pertubuhan dll), / 
gelaran, sebutan / kehormatan, kebaikan, 
kemasyhuran, maruah, pujian. 

 
(ii)  bernama - memakai nama, mempunyai 

nama / mendapat nama, masyhur, 
terkenal. 

 
(iii)  ternama - terkenal, termasyhur 
 

(iv)  menamakan - memberi sesuatu nama 
sebagai menggelarkan, menyebutkan/ 
menganggap/  mencalonkan seseorang. 

 
(v)  kenamaan - terkenal, termasyhur / besar 

(orang, pegawai) berpangkat tinggi. 
 
(vi)  penamaan - perihal menamakan, 

pencalonan 
 

JAWAPAN PRAKTIS 3 

(i)  reda 

 mulai berkurang / hampir 
berhenti 

 semakin kurang / berkurangan / 
tidak menghebat lagi 

 hampir habis / hampir kurang / 
kurang 

 bersedia dengan ikhlas hati / rela 
 

redah 

 menempuh / mengharung 

 merempuh / melantasi / 
menembusi 

 
(ii)  paras 

 rupa muka (wajah) 

 rata / tidak tinggi rendah 

 aras / had 
 

 
parau 

 serak / garau (suara) 

 

(iii)  kerat 

 bahagian (drpd sesuatu) / potong 
/ penggal 

 bunyi seperti tupai mengunggis 
benda yang keras 

 
kelat 

 rasa hampir-hampir pahit (spt 
rasa pinang) 

 tali untuk menarik layar kapal / 
menumbangkan pokok yang 
ditebang 

 lekat / susah dibuka (mata kerana 

terlalu mengantuk) 
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JAWAPAN PRAKTIS 4 

(i) menjahit 

 Menyambung sesuatu (kain dll) 

dengan menggunakan jarum dan 

benang. 

 Membuat pakaian 

 

(ii) menyulam 

 Menjahit sulam, menekat, menyuji 

 Mengganti tanaman yang mati dengan 

yang baharu, menyilih 

 Menyelangi atau mencelahi sesuatu 

(perbuatan, percakapan dll) dengan 

yang lain, menyelitkan sesuatu dengan 

yang lain (biasanya untuk 

mengindahkan, menyeronokkan, dll) 

 

(iii) mengait 

 Memetik (menari dll) sesuatu dengan 

kait, mencangkuk, menggancu. 

 Merajut dengan jarum kait 

 Melukai dengan sesuatu ~ berkait 

 

(iv) menganyam 

 Menjalin silang-menyilang (untuk 

membuat tikar, bakul, dll) 

 Menjalin atau memintal 

 

(v) memilin 

 Memintal atau memulas beberapa 

utas benang atau tali dengan tangan 

 Memulas (sakit perut) 

 Memintal atau memulas dengan jari. 

 

(vi) menyirat 

 Membuat jala dll, menganyam, 

menjalin 

 
 
JAWAPAN PRAKTIS

 (i)  gamat  

 suasana/keadaan bising, riuh-
rendah  

 sejenis binatang laut/ timun laut  

 kayu keramat yg dipakai sbg cap 
kerajaan  

 sj tumbuhan (pokok memanjat)  
 
(ii)  diam 

 tidak bercakap (bersuara dll), 
senyap  

 tidak bergerak-gerak atau 
berbuat apa-apa  

 tinggal (duduk, berumah, 
bertempat)  

 
 
 

(iii) bidang  

 permukaan yg datar (batasnya 
tertentu)  

 ukuran lebar sesuatu (spt kain, 
tikar, dll)  

 lebar/susuk dada  

 ukuran panjang (kira-kira lima 
hasta)  

 penjodoh bilangan bagi benda yg 
luas (spt tanah dsb)  

 kegiatan yg diceburi, lapangan  

 bahagian ilmu pengetahuan 
(penyelidikan dsb) yg tertentu, 
lapangan, jurusan  

 bahagian drpd permukaan 
sesuatu yg datar dan mempunyai 
keluasan yg tertentu 

 
JAWAPAN PRAKTIS 6 

(i) bekalan – benda yang dipakai, sebagai 

bekal, persediaan 

(ii) pembekal – orang yang memberi, 

menyediakan 
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(iii) membekalkan – memberi bekal, 

menyediakan sesuatu 

(iv) menaiki – memanjat, mendaki, pergi 

dengan kenderaan, mengenderai, 

menunggang, mendiami rumah 

(baharu) 

(v) kenaikan – sesuatu yang dinaiki, 

kenderaan, perihal naik (pangkat, gaji, 

hasil) 

(vi) penaikan – perihal atau perbuatan 

menaikkan, mengembang.

JAWAPAN PRAKTIS 7

 (i)  memelihara  -  membela, menjaga, 
merawat, mengerjakan, mengusahakan. 

 
memulihara - memulihkan 
serta menjaga, melindungi sesuatu supaya 
sentiasa berada dalam keadaan yang baik 

 
(ii) menambah - menjadikan 

lebih banyak, memberi tambah, menokok, 
menjumlahkan dengan, mencampur 

menambak - menimbunkan/ 
melonggokkan tanah dll supaya tinggi, 
menurap jalan dll dengan tanah, melepa, 
membina tambak pada, membuat benteng 
pada 

 
(iii)  menjirus - menyiram dengan air 
 

menjurus - mengarah, 
menuju (terus ke atau kepada) 

 
 
JAWAPAN PRAKTIS 8 

 (i)  lukis  - lakar 
 
(ii)  melukis - membuat gambar, peta, 

dsb (dengan menggunakan pensel, pensel  
warna, cat air, cat minyak, dsb). merupakan 
dengan gambar, menggambarkan. 

 
(iii)  melukiskan -

 membayangkan, menampakkan, 
(contoh: bibirnya- senyuman). 
menceritakan (mengisahkan) hal sesuatu, 
membentangkan. 

 
(iv)  terlukis - terbayang, tergambar, 

teriwayat, terceritakan. 
 
(v)  lukisan - hasil melukis, 

gambar(an) : (contoh: - cat minyak), 
keterangan (cerita, huraian, dll) yang 
menggambarkan sesuatu hal. 

 
(vi)  pelukisan - perihal 

melukiskan. 
 

 
 
JAWAPAN PRAKTIS 9 

 (i)  bunga 

 kuntum yang keluar daripada 
batang atau tangkai pokok 

 laba / keuntungan daripada 
pelaburan 

 langkah silat 
 
(ii)  haus 

 dahaga / berasa kering tekak dan 
ingin minum 

 kurang tebalnya atau besarnya / 
menipis seperti tapak kasut, tayar 
kerana digosok. 
 

(iii)  gugur 

 jatuh / luruh seperti buah-buahan 

 mati / meninggal dunia / 
terkorban dalam peperangan

 
 
JAWAPAN PRAKTIS 10 
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(i)  tembok - dinding yang dibuat 
daripada batu bata dll, benteng daripada 
batu  
dll / tambak ( batu bata dll) / sesuatu yang 
memisahkan atau mengasingkan (kiasan) 

 
tembuk - berlubang ( kain, kertas 
dll)/ tembus (tapak kasut)/ berongga atau  
berlubang (gigi, batu dll) 
 

(ii)  telur  - benda yang 
mengandungi lembaga anak yang 
umumnya bersalut kulit keras (ayam, ikan, 
katak dll) 

 
telor  - bermaksud 
pelat/ tidak dapat mengucapkan kata-kata 
dengan  
sebutan yang betul 
 

(iii)  tempoh - jangka waktu / waktu 
untuk bertangguh 

 
tempuh - melalui, mengharung, 

mengalami 

 

JAWAPAN PRAKTIS 11 

(i) mabuk laut - pening dan 
muntah dalam pelayaran (dengan kapal / 
perahu) 

(ii) lipat ganda - digandakan 
(menjadi banyak) 

(iii) pindah tangan - bertukar tuan  
( barang / harta benda dan lain-lain) 

(iv) tahan lasak - kuat dan cekap 
buat kerja, teguh, awet (pakaian) 

(v) harga borong - harga sesuatu 
barang yang dibeli atau dijual secara 
borang,  
biasanya lebih murah daripada harga 
runcit. 

(vi) sumpah seranah - Berbagai-bagai 
sumpah. 

  
JAWAPAN PRAKTIS 12 

(i) laga 

 bersabung (bkn ayam, lembu dll); 
berkelahi 

 berlanggaran atau berhantukkan 
 

melagakan 

 menghantukkan atau 
melanggarkan  

 
(ii) kabur 

 tidak dapat melihat dengan jelas 
atau dengan terang (bkn mata);  

 kurang terang 

 tidak cukup terang; tidak jelas 
(bkn tulisan, warna dll); pudar, 
samar 

 tidak jernih (benda-benda seperti 
kaca); pudar; kelam 

 tidak jelas atau kurang jelas  
 

 

mengaburkan 

 menyebabkan jadi kabur 
 

(iii)  diam 

 tidak bercakap (bersuara dll), 
senyap  

 tidak bergerak-gerak atau 
berbuat apa-apa, tidak diheboh-
hebohkan,  

 membatu ki tidak bercakap-cakap 
(membisu) 

 
mendiamkan 

 memperdiamkan; membuat 
(menjadikan,  membiarkan) diam,  

 mematikan untuk seketika (benda 
bergerak dll), 

 tidak mengendahkan 
(mempedulikan, ambil tahu, dll), 
tidak menghebohkan. 

 
JAWAPAN PRAKTIS 13 

i)  hangat  

 panas  
 meriah, seronok  

 tegang  
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 masih baharu (berita)  

 penuh semangat, berapi-api.  
 
ii)  genting  

 sejenis atap rumah  

 berbahaya, tegang  

 kecil atau sempit pada bahagian 
tengah  

 hampir putus  

 jalan sempit  
 
iii)  gugur  

 jatuh dari pohon/luruh  

 lahir sebelum masanya/tidak 
cukup bulan (bayi)  

 mati dalam pertempuran  

 kehilangan hak  

JAWAPAN PRAKTIS 14 

(i)  menggulai 

 memasak (daging, ikan dan lain-
lain) yang berkuah / santan 
 

(ii)  menumis 

 memasak (lauk, sayuran, dll) dgn 
menggunakan minyak atau lemak 

 
(iii)  menggoreng 

 memasak dalam kuali kering / 
minyak 
 
 
 

(iv)  menyiang 

 membersihkan ikan / daging 
 

(v)  memotong 

 memutuskan / mengerat sesuatu 
(ikan, pokok, tangan) 

 potong / pintas jalan 

 mengurangkan gaji 

 menoreh getah 
 

(vi)  mencantas 

 memangkas / memancung 

hujung dahan@kepala

 
JAWAPAN PRAKTIS 15 

(i)      setempat - satu tempat sahaja, di 
tempat itu sendiri.    

 
(ii)    bertempat - mempunyai tempat.
  
     
(iii)     menempatkan - meletakkan 
                           

(iv)    lurus - tidak bengkok, tegak, 
benar, jujur, betul                                                             
                   
(v)      berselurus   - membuat sesuatu 

dengan jujur/berlaku lurus. 
                                                              
(vi)    melurus  - menjadi lurus 
                        

                                       
 
JAWAPAN PRAKTIS 16 

(i) dapat  –  boleh, beroleh, 
menerima, berjaya, berhasil, faham 

 
bersependapat  – sama-sama 

berpendapat 
 

(ii) prihatin – mengambil berat, berdukacita 
atau kecewa yang amat sangat 

 
keprihatinan  –  kesungguhan 
menunjukkan minat atau perhatian berat  

kepada seseorang atau sesuatu, perasaan 
sedih yang amat sangat. 
 

(iii) sejuk  –  tidak panas, segar dan 
nyaman, berasa dingin, tenang dan 
tenteram 

 
kesejukan –  perihal sejuk, 
kedinginan, kena sejuk, masuk angin 

 

JAWAPAN PRAKTIS 17 

(i)  abadi 
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 ada permulaan yang tiada 
pengakhiran (bkn masa, 
kehidupan, kenangan dsb): 

 wujud atau berterusan untuk 
selama-lamanya (sepanjang hayat 
dsb), tidak berkesudahan, kekal 
 
 

(ii)  akhlak 

 budi bahasa, kelakuan, tabiat 
 
(iii)  iltizam 

 keterlibatan secara bersungguh-
sungguh dan penuh 
tanggungjawab dalam 
melaksanakan sesuatu, komitmen 

 penyataan berupa persetujuan 
(perjanjian) yang menyebabkan 
seseorang (sesuatu pihak) terikat 
(berazam) untuk melakukan 
sesuatu 

(iv)  istirahat 

 keadaan atau suasana santai 
 
(v)  syumul 

 bersifat menyeluruh dan 
sempurna 

 
(vi)  zuriat 

 keturunan, benih, baka, anak atau 
anak cucu 

 

JAWAPAN PRAKTIS 18 

(i) ambil alih  

 menggantikan orang atau pihak lain 
mengendalikan (menguasai dsb) 
sesuatu  

(ii) daya usaha 

 kegiatan (usaha) untuk memelopori 
sesuatu 

(iii) campur tangan 

 mengambil bahagian dalam atau 
memasuki hal orang (kejahatan dll)  

 terkait atau terlibat dalam hal orang dll  
 

(iv) lipat ganda 

 diganda-gandakan (menjadi banyak)  

(v) ramah mesra 

 sangat karib (pergaulan) 

(vi) luar biasa 

 berlainan daripada biasa  

 

JAWAPAN PRAKTIS 19 

(i)  menjahit - menyambung sesuatu 
dengan menggunakan jarum dan benang, 
membuat pakaian. 

 
(ii)  menyulam - jahitan pada bahagian 

tertentu (lengan baju, alas meja dan lain-
lain), menjahit kain secara berselari atau 
rapat-rapat. 

 
(iii)  menekat - menyuji, membuat 

jahitan pada sesuatu (bantal, cadar dan 
lain-lain) dengan benang emas atau 
bermacam-macam jenis lakaran menarik. 

 
(iv)  memangkas - menggunting rambut 

supaya rapi, memancung bahagian hujung 
ranting pokok (pokok-pokok hiasan) 

 
(v)  mencantas - memotong bahagian 

hujung dahan pokok. 
 

(vi) memotong - mengerat, memenggal, 
memutuskan sesuatu dengan pisau, 
menghiris, menebang, menuai, 
mengurangi (gaji, pendapatan), 
memendekkan (kata, nama), menoreh 
(getah). 
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JAWAPAN PRAKTIS 20 
 
(i)    kehampaan 

 perasaan kecewa (kerana tidak 
mendapat, menemui, mencapai 
sesuatu yang dihajati atau dicita-
citakan) 

 kekecewaan 

 ketiadaan pengetahuan, kebodohan, 
kedunguan 
 

i) kesukaran 

 perihal sukar, kesulitan, kesusahan 

 menderita susah (kemiskinan) 
 

ii) kelalaian 

 perihal lalai, kelengahan, kealpaan 

 dalam keadaan lalai 
      iv)   kebejatan 

 kerosakan, keburukan 
iii) kemaslahatan 

 kegunaan, faedah 
 

vi )  kepincangan 

 perihal pincang 

 keadaan yang tidak seimbang atau 
tidak    
 sebagai yang sepatutnya, kekurangan,   
       cacat cela. 

 


