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PETIKAN 1- NOVEL 

1 

Cara untuk menyertai pasukan Askar Melayu ialah individu yang 

berminat dikehendaki pergi ke kem latihan ketenteraan di Port 

Dickson. 

[2 markah] 

Pergi ke kem latihan ketenteraan di Port Dickson. [1 markah] 

Kem latihan ketenteraan di Port Dickson. [0 markah] 

2 

Tujuan  kedatangan anggota-anggota British ke kampung tersebut 

adalah untuk mencari anak-anak muda Melayu yang berminat untuk 

menyertai pasukan Askar Melayu yang baru ditubuhkan. 

[2 markah] 

Mencari anak-anak muda Melayu yang berminat untuk menyertai 

pasukan Askar Melayu yang baru ditubuhkan. 
[1 markah] 

Anak-anak muda Melayu yang berminat menyertai pasukan Askar 

Melayu yang baru ditubuhkan. 
[0 markah] 

Menyertai pasukan Askar Melayu yang baru ditubuhkan. [0 markah] 

3 

iii. Menyahut seruan Raja-Raja Melayu yang mahu melihat 

tertubuhnya pasukan Askar Melayu. 
[1 markah] 

iii. Tertubuhnya pasukan Askar Melayu. [0 markah] 

4 

Pandangan Pak Samad terhadap anak muda kampung itu yang hendak 

menyertai Askar Melayu ialah mereka mempunyai matlamat dan 

sayang akan tanah air. 

[2 markah] 

Anak muda kampung itu mempunyai matlamat dan sayang akan 

tanah air. 
[1 markah] 

Sayang akan tanah air. [0 markah] 

5 B  [1 markah] 

 

 

PETIKAN 2-UCAPAN 

1 

Aktiviti yang seharusnya diamalkan oleh setiap orang ialah aktiviti 

bersenam. 
[2 markah] 

Aktiviti bersenam. [1 markah] 

2 

Vitamin yang kita perolehi daripada cahaya matahari pada waktu pagi 

ialah vitamin D 
[1 markah] 

Vitamin D [0 markah] 

3 

Contoh senaman yang boleh kita lakukan sekiranya kita gemar akan 

cabaran dan mahukan intensiti yang lebih dalam senaman ialah 

aktiviti mendaki kawasan yang berbukit. 

[2 markah] 

Aktiviti mendaki kawasan yang berbukit. [1 markah] 

Aktiviti mendaki bukit. [0 markah] 

4 

i) berjoging di sekeliling taman. 

 ii) mencuba alat-alat senaman yang disediakan di taman. 
[2 markah] 

i) berjoging di sekeliling taman. [1 markah] 

ii) mencuba alat-alat senaman yang disediakan di taman. [1 markah] 

i) joging [0 markah] 

ii) mencuba alat-alat senaman  [0 markah] 

5 D [1 markah] 
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PETIKAN 3-RENCANA 

1 B  [1 markah] 

2 C  [1 markah] 

3 

Aplikasi ‘Google Meet’ menjadi pilihan berbanding dengan aplikasi 

‘Zoom’ kerana isu keselamatan ‘Zoom’ masih belum diselesaikan. [2 markah] 

Isu keselamatan ‘Zoom’ masih belum diselesaikan. [1 markah] 

Isu keselamatan masih belum diselesaikan. [0 markah] 

4 A [1 markah] 

5 B [1 markah] 

 

 

 

 

PETIKAN 4 

1 

Kenaikan harga barangan keperluan meresahkan rakyat terutamanya 

golongan yang bependapatan rendah kerana kuasa beli mereka 

semakin terhad dan pendapatan mereka kian berkurang. 

[1 markah] 

Kuasa beli mereka semakin terhad dan pendapatan mereka kian 

berkurang. 
[1 markah] 

2 

i. Bekerja secara sambilan pada hujung minggu atau ketika cuti 

semester 

ii. Mendapatkan upah dengan bakat dan kemahiran yang 

dimiliki. 

[2 markah] 

Bekerja secara sambilan pada hujung minggu atau ketika cuti 

semester 
[1 markah] 

Mendapatkan upah dengan bakat dan kemahiran yang dimiliki. [1 markah] 

Bekerja secara sambilan  [0 markah] 

Mendapatkan upah  [0 markah] 

Menjahit, melukis dan sebagainya. [0 markah] 

3 

Remaja perlu merancang perbelanjaan dengan menyenaraikan barang 

yang ingin dibeli terlebih dahulu supaya mereka tidak rambang mata. 
[2 markah] 

Menyenaraikan barang yang ingin dibeli terlebih dahulu supaya 

mereka tidak rambang mata. 
[1 markah] 

Remaja perlu merancang perbelanjaan dengan menyenaraikan barang 

yang ingin dibeli terlebih dahulu. 
[1 markah] 

Remaja perlu merancang perbelanjaan. [0 markah] 

4 

i. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ( 1 markah ) 

ii. Ukur baju di badan sendiri ( 1 markah ) 

iii. Rambang mata ( 1 markah ) 

 

* pilih dua sahaja. 

[2markah] 

5 B [1 markah] 

 

 


