
Bahagian A 

[75 markah] 

Jawab tiga soalan sahaja. 

 

1 (a) Jadual berikut menunjukkan anggaran perbelanjaan kerajaan bagi dua buah projek. 

Projek Tebatan Banjir Sungai Pari Kompleks Sukan Komuniti Taiping 

RM3.4 juta RM3.55 juta 

Kerajaan tidak mampu membina kedua-dua projek tersebut serentak kerana peruntukan yang ada 

hanya RM4 juta.                                                                                                                                             

Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan.      [6 markah] 

   (b) Perbualan berikut berkaitan dengan ciri sistem ekonomi dua buah negara. 

                                      

(i) Tentukan sistem ekonomi di negara asal Martina.    [1 markah] 

(ii) Bezakan tiga ciri lain antara kedua-dua sistem ekonomi negara asal Martina dengan negara 

Noor.         [6 markah] 

  (c) Jadual di bawah menunjukkan upah wang dan harga dua jenis barang pada tahun 2006 dan 2009. 

Tahun Upah wang 

(RM) 

Harga barang (RM) 

Barang X Barang Y 

2006 4 000 100 300 

2009 5 000 160 400 

(i) Hitungkan: 

(a) Harga purata barang pada tahun 2006     [ 2markah ] 

(b) Upah benar pada tahun 2009      [ 2markah ] 

(ii) Jelaskan keadaan upah benar pada kedua-dua tahun tersebut  [ 2markah ] 

(d) Terangkan tiga potongan wajib dalam pendapatan boleh guna.       [ 6markah] 



2 (a) Jelaskan ciri sistem ekonomi Islam daripada aspek berikut: 

(i) Motif        [ 3markah ] 

(ii) Pemilikan sumber       [ 3 markah ] 

(iii) Pembuat keputusan       [ 3 markah] 

(b)  Berikut adalah maklumat tentang syarikat ANZ Sendirian Berhad. 

 

     Bagaimanakah syarikat itu menyelesaikan masalah tersebut?      [6 markah ] 

(c) Berikut adalah maklumat mengenai Encik Adib. 

 

 

 

Terangkan lima faktor yang menyebabkan  Encik Adib bertukar kerja.                         [10 markah] 

3 (a) Jadual di bawah menunjukkan perbelanjaan dan pendapatan Puan Maria pada bulan Julai 

Butiran RM 

Gaji 3 500.00 

Caruman KWSP 385.00 

Caruman PERKESO 17.50 

Premium insurans nyawa 300.00 

Faedah simpanan 50.00 

Ansuran rumah 800.00 

Cukai pendapatan 40.00 

Bayaran zakat 87.50 

Elaun pengangkutan 300.00 

Hitungkan pendapatan boleh guna Puan Maria.                                                     [5 markah] 

(b) Gambar di bawah menunjukkan situasi pembelajaran dalam sebuah kelas.

 

Syarikat ANZ berhasrat mengeluarkan biskut dan kek. Walau 

bagaimanapun syarikat tersebut menghadapi masalah ekonomi 

Encik Adib adalah anak seorang pegawai kerajaan dan tinggal di Alor Setar, Kedah. Enam bulan 

yang lepas beliau telah bekerja sebagai pencuci bangunan tinggi di sebuah syarikat di Johor 

Bahru dengan gaji RM1 000. Sekarang beliau telah bertukar kerja sebagai kerani di sebuah 

jabatan kerajaan di Alor Setar, Kedah dengan gaji RM750. 



(i) Apakah maksud belanjawan peribadi?                                                                  [ 2 markah ] 

(ii) Tunjukkan langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi                      [ 4 markah ] 

(iii) Jelaskan kepentingan menyediakan belanjawan peribadi                                 [ 6 markah] 

(c) Pernyataan berikut menerangkan suatu aktiviti dalam ekonomi. 

 

  

(i) Apakah aktiviti di atas? Jelaskan.       [2 markah ] 

(ii) Bezakan aktiviti di atas dengan aktiviti tabungan.                                                  [6 markah ] 

4 (a) Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang. [8 markah] 

   (b) Gambar di bawah menunjukkan perbualan berkaitan dengan pemilihan jenis barang untuk Encik 

Amin mendapatkan rawatan perubatan. 

                                          

(i) Kenal pasti jenis barang yang terlibat dari sudut ekonomi.                          [2 markah] 

(ii) Adakah anda bersetuju dengan cadangan Puan Hajar? 

Berikan dua alasan berdasarkan ciri barang dalam ekonomi.   [3 markah] 

(c) Maklumat berikut berkaitan dengan masalah asas ekonomi bagi sebuah syarikat. 

 

Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut.  [4 markah ] 

 

 

 

Encik Neo membina sebuah kilang lagi di Muar untuk 

menambahkan saiz pengeluaran perabotnya. 

Syarikat Perumahan Setiatiwi Sendirian Berhad merancang untuk membina 

rumah teres setingkat dengan menggunakan intensif buruh 



(d) Gambar berikut menunjukkan perbincangan berkaitan cadangan menubuhkan cawangan 

baru syarikat. 

 

 

(i) Namakan system ekonomi Negara X dan Negara Z.    [2 markah] 

(ii) Bezakan tiga ciri sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua negara tersebut. 

  [ 6 markah] 

5 (a) Perbualan tersebut tentang kerjaya dua orang sahabat. 

 

  

 

Bezakan kerjaya yang dipilih oleh Jamal dan Arief berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan.   [6 markah] 

 

(b) Gambar di bawah menunjukkan perbualan tentang pelaburan dan tabungan. 

 

Jamal: Arief…  Aku bangga engkau jadi petani  yang berjaya 

Arief:  Engkau pun apa kurangnya… Jadi pegawai bank 



(i) Huraikan cara pelaburan yang dimaksudkan oleh Encik Gopal.    [3 markah ] 

(ii) Adakah anda bersetuju dengan cadangan yang dibuat oleh Encik Ah Seng? 

Berikan dua alasan anda.      [3 markah ] 

(c) Upah dan untung ialah dua jenis pendapatan individu dalam ekonomi. 

     Bezakan kedua-duanya.        [6 markah] 

  

(d) Mengapakah bank mengenakan faedah kepada peminjam?   [1 markah] 

Bahagian B 

[25 markah] 

Soalan ini wajib dijawab. 

 


