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Arahan kepada calon : 
Jawab en am soalan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagiar 
A, B,D, dan E dan Dua soalan dalam Bahagian C. 
Gunakan lembaran her (as yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian. 
Markah untuk tiap-tiap soalan dibeikan dalam tanda kurung [ ]. 

NOTA 
Bersama dengan kertas soalan ini anda harm menerima kertas 
graf. Jika lidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan. 

Kertas soalan ini terdiri daripada 10 halaman bercetak. 
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SULIT* 2 

Bahagian A 
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang 
panjangnya antara 250 hingga 300 patah kola. [25] 

1. Program Malaysia Rumah Kedua Ku (MM2H) telah dilancarkan 
pada tahu 1996. Program bertujuan menjadikan Malaysia sebagai 
rumah kedua kepada para pesara asing yang berhasrat tinggal lama di 
negara ini. 
Bincangkan potensi Malaysia menjayakan Program MM2H. 

2. Kumpulan pemikir atau Think Tank seperti Institut Strategik dan 
Kajian Antarabangsa Malaysia (ISIS) telah diwujudkan sejak era 
mantan Tun Dr. Mahathir. Sumbangan membina kumpulan pemikir 
seperti ISIS tidak dapat dinafikan. Namun, senario kelangsungan 
survival kumpulan pemikir tersebut pada masa kini ibarat "Hidup 
Segan. MatiTak Mahu". 
Ulaskan pernyataan ini. 

Bahagian B 
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang 
panjangnya antara 250 hingga 300patah kata. [25] 

3. Nanoteknologi ialah bidang sains yang menerokai aplikasi bahan 
bersaiz atom atau molekul halus untuk pelbagai bidang. Bidang 
peruhatan merupakan antara bidang yang memperoleh manfaat besar 
hasil perkembangan nanoteknologi. 
Bincangkan aplikasi nanoteknologi dalam bidang perubatan. 

4. Kealpaan dan kerakusan manusia mengeksploit sumber alam telah 
menggadaikan keseluruhan ekosistem. Teknologi hijau yang 
dibangunkan bagi menangani isu permasalahan alam sekitar tidak 
harus terhad kepada industri automotif semata-mata. 
Jelaskan pernyataan ini. 
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S I L I T * 3 

Bahagian C 

Jawab dua soalan dalam bahagian ini. Pilih satu daripada soalan 
5 (a) atau 5 (b) dan satu daripada soalan 6 (a) atau 6 (b). [20] 

5 (a) Perkembangan ICT tiada surutnya. Jalinan kemodenan dalam 
era globalisasi dan ICT telah menghasilkan media blog. Berbanding 
dengan laman web konvensional, media blog mengungkap sesuatu 
yang penting dengan cara yang aktif dan dinamik. Selain itu, "suara 
penulis" blog adalah elemen penting yang menjadikan media blog 
lebih unik dan menarik. 

(Dipetik daripada Dewan Kosmik,Qgos 2009) 

(i) Nyatakan kelebihan media blog berbanding dengan laman web 
konvensional. 
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, 
jelaskan ancaman media blog terhadap individu dan masyarakat. 

ATAU 

(b) Gagasan Satu Malaysia telah dilancarkan pada 3 April 2009 
sebaik sahaja Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak mengambil 
alih tampuk pemerintahan negara sebagai Perdana Menteri Malaysia 
Ke-6. Namun, sebaik sahaja gagasan tersebut dikemukakan, timbul 
polemik yang menyamakan gagasan Satu Malaysia dengan konsep 
Malaysian Malaysia tajaan DAP sekitar tahun 1960-an. 

(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Ogos 2009) 

(i) Apakah polemik yang menimbulkan kemarahan masyarakat 
umum selepas gagasan Satu Malaysia dikemukakan ? 
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, 
jelaskan pendekatan-pendekatan gagasan Satu Malaysia untuk 
mencapai Wawasan 2020. 
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SULIT* 4 

6. (a) Waspada merupakan salah satu langkah membina Cognitive 
Reserve (CR) iaitu keupayaan untuk menghadapi ancaman. Semakin 
tinggi CR, semakin kuatlah individu menghadapi sindrom 
kemerosotan daya ingatan mengikut peningkatan usia iaitu satu 
pendekatan menangani penyakit Alzheimer. CR bukan setakat 
diperoleh melalui pendidikan tertiari malah latihan yang mendorong 
ketajaman minda seperti permainan video. 

(Dipetik daripada Dewan Kosmik, Julai 2009) 

(i) Apakah manfaat yang dapat diperoleh melalui permainan video ? 
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, 
nyatakan kepentingan permainan video terhadap kesihatan mental 
pemain. 

ATAU 

(b) Pandemik Influenza A mencetuskan kebimbangan dalam 
kalangan komuniti dunia. Manusia hidup dalam dunia global yang 
penuh dengan mikrob yang dikongsi. Kemajuan pengangkutan dan 
modenisasi mempercepat proses penularan virus melalui salur 
respiratori, tiada seorang pun yang mendapat jaminan akan terselamat 
daripada virus tersebut. 

(Dipetik daripada Dewan Kosmik, Julai 2009) 
(i) Mengapakah penularan penyakit Influenza A telah bertukar begitu 
cepat menjadi pandemik global ? 
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, 
nyatakan bagaimana penularan penyakit Influenza A ditangani ? 
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SHUT* 5 
Bahagian D 

Jaw ah satu soalan sahaja da I am bahagian ini. Jawapan hendaklah 
dib uat pada kertas graf. [15] 
7. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di 
bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk mcnunjukkan jumlah 
guna tenaga mengikut kaum dan sektor bagi tahun 2002 dan 2006. 

Guna tenaga di Malaysia merangkumi beberapa sektor, iaitu 
sektor pertanian dan pengeluaran; sektor pengurusan dan pentadbiran; 
sektor perkhidmatan dan jualan serta profesional dan teknik. Jumlah 
gunatenaga pada tahun 2006 ialah 11 301.9 ribu orang, iaitu 
bertarnbah sebanyak 1684 ribu orang berbanding dengan tabun 2002. 

Pada tahun 2002, sektor pertanian dan pengeluaran 
menyumbang melebihi separuh daripada jumlah guna tenaga di 
Malaysia, iaitu 4 935.3 ribu orang. Daripada jumlah guna tenaga 
dalam sektor pertanian dan pengeluaran, 3 234.5 ribu orang 
merupakan kaum Melayu, 1198.2 ribu orang terdiri daripada kaum 
Cina, manakala kaum India dan kaum lain ialah 502.6 ribu orang. 

Pada tahun 2006, sektor pertanian dan pengeluaran masih 
menjadi tumpuan apabila bilangan guna tenaga daripada kaum 
Melayu telah meningkat sebanyak 27.89% atau 902 ribu orang 
berbanding dengan tahun 2002 dan diikuti dengan kaum Cina yang 
meningkat sebanyak 103.9ribu orang manakala kaum India dan kaum 
lain berjumlah 536.1 ribu orang. 

Bagi sektor pengurusan dan pentadbiran pada tahun 2002, 
guna tenaga kaum Melayu ialah 698.1 ribu orang, iaitu 47.4 ribu 
orang melebihi guna tenaga kaum Cina, manakala guna tenaga kaum 
India dan kaum lain ialah 101.6 ribu orang. 

Pada tahun 2006, penglibatan kaum Melayu dalam sektor 
pengurusan dan pentadbiran masih mengatasi kaum lain dengan 
bilangan guna tenaga sebanyak 792.1 ribu orang berbanding dengan 
kaum Cina yang berjumlah 715 ribu orang. Penglibatan kaum India 
dan kaum lain pula ialah 107.4 ribu orang. 
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SULIT* 6 

Sementara itu, dalam sektor perkhidmatan dan jualan pada 
tahun 2002, 870.2 ribu orang merupakan guna tenaga kaum Melayu, 
diikuti degan kaum Cina dengan bilangan guna tenaga sebanyak 
745.2 ribu orang. Guna tenaga kaum India dan kaum lain ialah 
206.7 ribu orang. 

Pada tahun 2006, jumlah guna tenaga dalam sektor 
perkhidmatan dan jualan telah meningkat sebanyak 288.6 ribu orang 
berbanding dengan tahun 2002, Daripada jumlah ini, 975.6 ribu 
orang ialah kaum Melayu dan dikuti dengan kaum Cina sebanyak 
865 ribu orang, manakala kaum India dan kaum lain ialah 270.1 ribu 
orang. 

Sektor profesional dan teknik merupakan sektor yang 
mempunyai jumlah guna tenaga yang paling sedikit pada tahun 
2002, iaitu 1 410.1 ribu orang. Daripada jumlah tersebut, 880.1 ribu 
orang ialah kaum Melayu, 415.4 ribu orang ialah kaum Cina, 
manakala 114.6 ribu orang terdiri daripada kaum India dan kaum 
lain. 

Pada tahun 2006 pula,guna tenaga dalam sektor profesional 
dan teknik berjumlah 1 602 ribu orang. Daripada jumlah ini, guna 
tenaga kaum Melayu ialah 980.3 ribu orang, 498.5 ribu orang ialah 
kaum Cina, manakala 123.2 ribu orang merupakan guna tenaga kaum 
India dan kaum lain. 

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Tahunan Perangkaan 
Malaysia 2006, Jabatan Perangkaan Malaysia) 
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SULIT* 7 

8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di 
bawah, sediakan carta yang sesuai urituk menunjukkan bilangan 
penduduk mengikut negeri-negeri terpilih dan kumpulan etnik di 
Semenanjung Malaysia pada tahun 2004. 

Penduduk Malaysia pada tahun 2004 berjumlah 26 409.7 ribu 
orang berdasarkan Banci Penduduk dan Perumahan 2000. Daripada 
jumlah ini, 10 430.4 ribu orang menetap di negeri Johor, Melaka, 
Negeri Sembilan, Pahang dan Selangor. 

Hasil bancian menunjukkan bahawa bilangan penduduk di 
Melaka pada tahun 2004 ialah 687.1 ribu orang, iaitu pertambahan 
sebanyak 13.1 ribu orang berbanding dengan tahun 2003. 
Pembangunan ekonomi yang pesat di negeri Selangor telah 
menyaksikan pertambahan penduduk yang begitu ketara di negeri 
tersebut, iaitu bertambah sebanyak 109.2 ribu orang pada tahun 2004 
berbanding dengan 4 388.9 ribu orang pada tahun 2003. 

Sementara itu, bilangan penduduk di Negeri Sembilan pada 
tahun 2004 ialah 913.3 ribu orang, iaitu lebih ramai daripada 
bilangan penduduk di negeri Melaka. Sungguhpun negeri Pahang 
merupakan negeri yang paling besar di Semenanjung Malaysia 
dengan keluasan 35 970 km persegi, namun bilangan penduduknya 
hanya 5.19% daripada jumlah penduduk Malaysia, iaitu 1 372.5 ribu 
orang. Angka ini pula adalah hampir separuh daripada bilangan 
penduduk di negeri Johor, iaitu sebanyak 2 959.4 ribu orang. 

Bancian penduduk mengikut kaumpulan etnik bagi kelima-
lima buah negeri tersebut menunjukkan komposisi yang amat 
berbeza. Kaum Bumiputera merupakan kumpulan penduduk majoriti 
di kelima-lima buah negeri tersebut, iaitu sebanyak 7 019.2 ribu 
orang. 

Kebanyakan penduduk kaum Cina bertumpu di kawasan 
bandar di negeri-negeri Selangor, Johor dan Melaka. Bilangan 
penduduk Cina merangkumi kira-kira satu per tiga daripada bilangan 
penduduk Bumiputera, iaitu kurang 4 718.1 ribu orang daripada 
bilangan penduduk Bumiputera. 
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SULIT* 8 

Di samping itu, penduduk kaum India mencatatkan angka 
ketiga ramai dengan 999.1 ribu orang, manakala bakinya terdiri 
daripada penduduk kaum lain. 

Jelaslah, taburan penduduk mengikut negeri 
dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pembangunan ekonomi dan 
sosial serta demografi, manakala taburan penduduk mengikut kaum 
dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan kegiatan ekonomi yang 
dijalankan di negeri berkenaan 

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Tahanan Perangkaan 
Malaysia, 2006) 
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SULIT* 9 

Bahagian E 

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15] 

9. Berdasarkan jadual di bawah, bandingkan bilangan tenaga 
buruh mengikut gender bagi tahun yang dinyatakan. Pada pandangan 
anda, mengapakah penglibatan wanita dalam pasaran buruh kurang 
menyerlah berbanding dengan lelaki. 

Malaysia : Jadual Perangkaan Tenaga Buruh, 2006 

Sektor Lelaki Wanita 
Pertanian, penternakan dan perhutanan 1 013.9 361.4 
Perikanan 123.2 5.0 
Perlombongan dan kuari 35.9 6.1 
Pembuatan 1 270.4 812.4 
Bekalan elektrik, gas dan air 63.4 12.0 
Pembinaan 834.4 74.5 
Perdagangan jual borong dan runcit 1 081.0 569.6 
Hotel dan restoran 385.5 335.8 
Pengangkutan dan telekomunikasi 449.9 89.8 
Kewangan 120.5 121.8 
Hartanah 317.8 190.6 
Pertahanan dan keselamatan sosial 486.5 187.6 
Pendidikan 209.7 390.4 
Kesihatan dan kerja sosial 70.6 152.6 
Perkhidmatan komuniti 135.2 111.9 
Isi rumah persendirian 19.6 235.0 
Organisasi dan badan-badan luar wilayah 1.0 0.2 
JUMLAH 6 618.5 3 656.7 

Catatan : Nilai dalam ribu orang 
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SULIT* 10 

10. Berdasarkan gambar rajah di bawah, nyatakan bagaimana 
kehidupan maritim terjejas akibat aktiviti manusia. 

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada 
http: // www.epa.gov/glpo/atlas.com) 

Disediakan oleh 

EN. YEOH CHING HONG 
KETUA PANITIA 
PANITIA PENGAJIAN AM 
SMJK J I T SIN 
14000 BUKIT MERTAJAM, PP. 
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