SKEMA MODUL PM SET 1
SOALAN 1
(a)

Tidak wajar [1 m]
Tidak jujur [1 m]
Tidak menjalankan tugas dengan baik [1 m]
Mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain [1 m]
[Pilih mana-mana 2 @jawapan lain yang munasabah]

(b)
(i) bertanggungjawab [1 m]
(ii) amanah [ 1 m ]
(iii)rasional [1 m]
(iv) mematuhi peraturan dan undang-undang [ 1 m]
(c)
(i) Orang sekeliling tidak lagi mempercayainya [1 m]
(ii) Hilang punca pendapatan [1 m]
(iii)Akan didakwa atas tuduhan pecah amanah dan dihukum [1 m]
(iv) Ahli keluarga mendapat malu / aib [1 m]
[Pilih mana-mana 3 @jawapan lain yang munasabah]
(d)
(i) Mewujudkan perasaan saling percaya-mempercayai [1 m]
(ii) Memupuk semangat bersatu padu dan bekerjasama [1 m]

SOALAN 2
(a)
(i) Menyediakan keperluan asas [1 m]
(ii) Memberi pendidikan [1 m]
(ii) Memberi kasih dan sayang [1 m]
(b)
(i) Belajar bersungguh-sungguh [1 m]
(ii) Mendengar nasihat ibu bapa [1 m]
(iii) Tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah ibu bapa [1 m]
(c)
(i) Keluarga berpecah-belah [1 m]
(ii) Anak-anak terdedah kepada gejala sosial [1 m]
(d) Tidak. [1 m]
Anak-anak patut membalas jasa ibu bapa dengan menjaga mereka. [1 m]
(iii) Mengelakkan pergaduhan ketika memberi pendapat [1 m]

SOALAN 3
a) (i) menyayangi dan menghargai alam sekitar [1 m]
(ii) peka terhadap isu-isu alam sekitar [1 m]
( iii ) bertanggungjawab [ 1 m ]
( iv ) rasional [ 1 m ]
b) (i) kesedaran memelihara alam sekitar [1 m]
kesedaran memulihara alam sekitar [ 1 m ]
mengekalkan keseimbangan ekosistem [ 1 m ]
(ii) Perihatin terhadap persoalan alam sekitar. [1 m]
Berusaha menyelesaikannya [ 1 m ]

c) (i) Menaiki pengangkutan awam. [1 m]
(ii) Mengurangkan aktiviti pembakaran secara terbuka [1 m]
(iii) Berkongsi kenderaan [1 m]
d)
(i) Menggunakan penapis asap [1 m]
(ii) Membina cerobong asap yang lebih tinggi [1 m]

SOALAN 4
(a) i) Tok Janggut [1 m]
ii) Hj. Abdul Rahman Limbong [1 m]
iii) Mat Salleh [1 m]
iv) Dato’ Bahaman [1 m]
(mana-mana 3 jawapan yang sesuai diterima)

(b) i) Sayang pada negara [1 m]
ii) Rela berkorban untuk negara [1 m]
iii) setia kepada negara [1 m]
iv) Menolak kepentingan diri [1 m]
[Pilih mana-mana 3 @jawapan lain yang munasabah]

(c) i) Menanamkan rasa tanggungjawab [1 m]
ii) Meneruskan perjuangan [1 m]
(d)
(i) Negara hilang kedaulatan [1 m]
(ii) Negara bakal dijajah oleh negara asing [1 m]

SOALAN 5
(a)
(i) Memberitahu ibu bapa [1 m]
(ii) Melaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat / pihak polis [1 m]
(iii) Menelefon TELEDERA [1 m]
(b)
(i) Hak untuk hidup [1 m]
(ii) Hak memperoleh perlindungan [1 m]
(c)
(i) Emosi terganggu / trauma [1 m]
(ii) Mengalami kecederaan dan mungkin boleh menyebabkan kematian [1 m]
(iii) Kemurungan / Suka bersendiri [1 m]
(d)
(i) Menggubal Akta Kanak-Kanak 2001[1 m]
(ii) Mengambil tindakan undang-undang kepada sesiapa yang melanggar akta yang berkaitan
kanak-kanak [1 m]

SOALAN 6
(a) Wajar [1 m]
Membantu mengurangkan gejala penyalahgunaan dadah [1 m]
(b)
(i) mematuhi peraturan dan undang-undang [1 m]
(ii) rasional [1 m]
(iii) harga diri [1 m]
(c)
(i) Menerima peraturan [1 m]
Mematuhi peraturan [ 1 m ]
(ii) Boleh berfikir
Mengambil tindakan tindakan yang wajar [ 1 m ]
(d) ( i) pelajaran terjejas [ 1 m ]
( ii ) di buang sekolah / digantung sekolah/ tindakan disiplin [ 1 m ]
( iii ) kesihatan terjejas [1 m ]
( iv ) nama baik diri terjejas [ 1 m ]
(e) Menasihati dan membantu mereka untuk berhenti seperti menghantar mereka ke Pusat
Pemulihan Dadah kerana ini dapat membantu mereka mengurangkan ketagihan. [ 2 m ]

SOALAN 7
(a) Setuju [1 m]
Menunjukkan sifat menghormati negara lain [1 m]
Tidak mencampuri urusan negara lain [1 m]
(b) Keamanan negara mungkin terjejas [1 m]
Kedaulatan negara dicerobohi [1 m]
(c)
(i) Tidak terlibat dengan pertelingkahan kuasa-kuasa besar [1 m]
(ii) Menjalin hubungan yang baik dengan negara serantau [1 m]
(iii)Menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara maju [1 m]
(d)
(i) Membuat kerja sekolah yang diberi / Tidak melawan kata guru [1 m]
(ii) Mematuhi undang-undang sekolah [1 m]
(iii)Menjaga kebersihan kawasan sekolah [1 m]

SOLAAN 8
(a) Tidak wajar [1 m]
Mengkhianati kepercayaan yang telah diberi oleh rakan-rakan [1 m]
Dia mungkin terlibat dengan rasuah / menyalahgunakan kuasa [1 m]
(b)
(i) Tidak lagi mendapat kepercayaan daripada rakan [1 m]
(ii) Rakan-rakan akan hilang hormat kepadanya [1 m]
(iii)Rakan-rakan tidak mahu berkawan dengannya [1 m]
(c)
(i) Mengingatkan diri akan kesan perbuatan kepada diri dan keluarga [1 m]
(ii) Berpegang teguh kepada ajaran agama [1 m]
(d)
(i) Menasihati Swee Lin dengan baik [1 m]
(ii) Menawarkan bantuan kewangan sekiranya Swee Lin benar-benar memerlukan [1 m]
(iii)Meminta Swee Lin untuk berpegang kepada ajaran agama [1 m]
[Pilih mana-mana 2 @jawapan lain yang munasabah]

BAHAGIAN B
SOALAN 9
Pengenalan
Pengorbanan dan jasa ibu bapa tidak ternilai harganya
Anak wajib berbakti kepada ibu bapa

Perkembangan
Menentukan kewajaran tindakan anak-anak Puan Tan dan menjelaskan alasan berdasarkan
pernyataan yang diberi.

F1 - Tidak wajar
H1 – Anak patut mengenang budi orang tua
H2 – Anak bertanggungjawab terhadap kebajikan ibu bapa
H3 – Ibu telah menjaga kita ketika kecil
H4 – Ibu banyak berkorban untuk anaknya
H5 – Anak perlu menjaga ibu bapa yang sudah tua
H6 – Anak perlu menyenangkan hati ibu bapa
H7 – Anak wajib menjaga dan menitikberatkan kebajikan ibu bapa
H8 – Ibu telah banyak berjasa kepada kita
H9 – Ibu bapa yang memberi pendidikan kepada anak-anak sehingga berjaya

Kesimpulan
•
•

Ibu bapa tiada pengganti
Kasih sayang mereka adalah sepanjang hayat

SOALAN 10
- Menguruskan sampah sarap domestik dengan lebih berhemah [1 m] – buang di tapak
pembuangan dan pelupusan sampah yang dibenarkan – bukannya dibuang di dalam
sungai atau longkang. Tindakan ini dapat mengelakkan longkang tersumbat atau air
sungai melimpah ketika hujan. [1 m]
- Memohon kepada majlis bandaran untuk menyediakan lebih banyak tong sampah di
tempat awam. [1 m] Papan tanda amaran yang melarang penduduk membuang sampah
merata-rata harus didirikan di tempat awam dengan hukuman yang lebih tegas dikenakan
terhadap mereka yang melakukan kesalahan tersebut. [1 m]
- Melibatkan diri dengan kempen kitar semula. [1 m] Mengasingkan sampah yang boleh
dikitar semula mengikut jenisnya [1 m]
- Menjalankan aktiviti gotong-royong di kawasan kediaman. [1 m] Penduduk boleh
bekerjasama untuk membersihkan longkang yang tersumbat dan sungai yang dicemari
oleh sampah sarap untuk memperbaiki sistem saliran di kawasan mereka. [1 m]
- Melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat pihak yang membuang sampah ke
dalam sungai atau longkang [1 m] supaya tindakan segera dapat diambil terhadap mereka
yang bersalah. [1 m]

SOALAN 11
11.

N1: Kasih sayang
terhadap keluarga

N2: Tanggungjawab
terhadap keluarga

1

1

N3: Bertanggungjawab

1

N4: Hormat dan taat
kepada anggota
keluarga

1

Jika jawapanTidak wajar

1

H1: perlu mengamalkan nilai-nilai murni
terhadap keluarga

1

-perasaan cinta/kasih/sayangyang
mendalam//berkekalan terhadap ibu
C/H: menjaga kebajikan mereka/menemani
mereka

1

- menjalankan kewajipan menjaga/memelihara
ibu
C/H: menyediakan makan
minum//perlindungan//tempat tinggal selesa
kepada ibu

1

-menjaga imej/maruah keluarga
C/H: tidak melakukan perkara mencemar nama
baik keluarga/tidak mencederakan ibu/bunuh
ibu

1
1

1

1

1
- memulia/memberi layanan sopan terhadap
ibu
C/H: tidak bercakap kasar dengan
ibu/menengking ibu

1

1
N5: Rasional

1

-boleh berfikir kesan membunuh/bertindak
wajar terhadap ibu
C/H: membawa jumpa doktor bila sakit

1

Jika jawapan wajar
H: menghadapi sakit mental
H: pengaruh dadah /alcohol tidak sedar

1
1
1

Max:
10 m

