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    SKEMA JAWAPAN 

    PEPERIKSAAN PERCUBAAN PERTAMA 2020 
 

    SOALAN 1 

 

 

 

Soalan Cadangan PP Markah 

1 (a)  Nyatakan tiga buah kerajaan Alam Melayu yang telah mempunyai ciri – ciri 

negara bangsa. 

Kerajaan Funan 

Kerajaan Champa 

Kerajaan Gangga Negara 

Kerajaan Srivijaya 

Kerajaan Angkor 

Kerajaan Majapahit 

(mana-mana jawapan 3x1 m) 

 

  

F1 

 

1 

 F2 1 

 F3 1 

 F4 1 

 F5 1 

 F6 1 

  [3 m] 

(b)  Nyatakan ciri – ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu. 

Raja 

Undang - undang 

Wilayah pengaruh 

Rakyat 

(mana-mana jawapan 3x1m) 

 

 F1  

 F2 1 

 F3 1 

 F4 1 

  1 

  [3 m] 

(c )  Bagaimanakah kamu dapat melaksanakan tanggungjawab bagi  

  merealisasikan matlamat pembinaan negara dan bangsa Malaysia yang  

  bersatu dan maju.  

  

F1 

 

Menghayati Rukun Negara 

 

1 

 F2 Mengamalkan nilai – nilai murni 1 

 F3 Mengamalkan sikap toleransi 1 

 F4 Menguasai pelbagai kemahiran 1 

 F5 Berpengetahuan tinggi 1 

  (mana-mana jawapan munasabah 4x1 m) [4 m] 
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  SOALAN 2 

     

Soalan Cadangan PP Markah 

2 (a)  Berikan dua ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948.  

 F1 Pentadbiran 1 

 F2 Kuasa Raja-raja Melayu 1 

 F3 Perundangan 1 

 F4 Kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 1 

   [2 m] 

(b)  Nyatakan syarat kewarganegaraan secara pendaftaran.  

 F1 Seseorang itu perlu mempunyai tingkah laku yang baik 1 

 F2 Tiada rekod jenayah 1 

 F3 Menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1 

 F4 Bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu 1 

   [2 m] 

    (c)  

 

F1  

F2  

F3 

F4 

Apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948?  

 

Mengembalikan kedudukan Raja-raja Melayu 

Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu  

Membuka ruang kewarganegaraan 

Mewujudkan kerjasama kaum 

 

1 

1 

1 

1 

[3 m] 

 
    (d)  

 

 

F1  

F2  

F3  

F4  

C4  

F5  

Pada pendapat anda, apakah kepentingan kerjasama kaum dalam memupuk 

perpaduan? 

Menjadi asas kepada kestabilan politik  

Mewujudkan keamanan negara  

Memupuk persefahaman antara kaum 

Masyarakat yang menghormati adat resam dan budaya antara kaum 

Sambutan perayaan pelbagai kaum atau rumah terbuka 

Mencapai status negara maju TS2025  

 

Mana-mana jawapan munasabah 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

[3 m] 
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SOALAN 3 

 

    (a)  Jelaskan maksud perlembagaan  [2 markah] 

           F1  Undang-undang tertinggi negara 

           F2 Unsur penting dalam negara 

           F3 Menjadi teras sistem pemerintahan negara 

           F4 Mempunyai unsur tradisional dan moden 

           F5 Merupakan dokumen rasmi 

           F6 Digubal berdasarkan unsur sedia ada dan juga tambahan unsur baharu 

           F7  Menjadi panduan kepada kerajaan untuk memerintah negara 

 
     (b) Huraikan ciri-ciri tradisional yang menjadi asas kepada penggubalan perlembagaan  

                                                                                                                                                                                                                      negara kita.       [4 markah] 

           F1  Kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi  

           H1a Pada zaman British, kedudukan agama Islam, hak dan kedaulatan raja, adat  

                     istiadat orang Melayu ialah bidang kuasa Raja-raja Melayu 

           H1b Selepas merdeka, kedudukan agama Islam adalah bidang kuasa sultan dan Yang di-

Pertuan Agong bagi negeri yang tidak beraja 

           F2 Kedudukan bahasa Melayu 

           H2a Bahasa Melayu menjadi lingua franca pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 

           H2b  Menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara pada masa kini 

           F3  Kedudukan orang Melaayu dan bumiputera 

           H3a Berada di bawah kuasa raja dan ketua peribumi 

           H3b Yang di-Pertuan Agong berkuasa memelihara kedudukan istimewa orang melayu 

dan bumiputera di Sarawak dan Sabah. 

 

        (c )        Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang digubal pada tahun 1957 telah 

mengalami beberapa pindaan sehingga kini. 

              Mengapakah perlembagaan perlu dipinda dari semasa ke semasa?              [4 markah] 

  

 F1  Menyesuaikan peruntukan negeri baharu dalam perlembagaan 

 H1a Memasukkan klausa Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia 

 H1b Menyesuaikan perlembagaan dengan keperluan semasa 

H1c Menyesuaikan kedudukan Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo serta 

jawatan Yang di-Pertua Negeri 

 F2 Pindaan Perlembagaan 1965 

 H2a Pindaan Singapura dalam perlembagaan 

 H2b Singapura keluar daripada Malaysia 

 H2c Semua perkara berkaitan dengan Singapura dalam perlembagaan dimansuhkan  

(Mana-mana jawapan musabah) 
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SOALAN 4 

        (a) Apakah maksud persekutuan?    [2 markah] 

              F1 Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri 

              F2 Membentuk sebuah negara bersekutu 

 

        (b) Jelaskan perbezaan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.    [4 markah] 

              F1 Pada peringkat persekutuan, institusi yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi 

seluruh Malaysia ialah Parlimen 

              F2 Kuasa pemerintahan Kerajaan Persekutuan meluputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan 

Persekutuan sebagai Senarai Persekutuan 

              F3 Senarai Persekutuan menjelaskan kuasa Kerajaan Persekutuan yang luas meliputi skop kepentingan 

nasional dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara 

              F4 Setiap negeri di Malaysia mempunyai Dewan Undangan Negeri (DUN) yang mempunyai kuasa 

untuk menggubal undang-undang bagi negerinya. 

              F5 Kuasa pemerintahan Kerajaan Negeri meluputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan 

Persekutuan sebagai Senarai Negeri 

 

(c )  Pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan negeri membawa kebaikan   kepada  

        kedua-dua pihak. 

            Berikan penjelasan anda.               [4 markah] 

 F1 Mengelakkan pemusatan kuasa 

 H1 Kuasa tidak berpusat kepada satu pihak sahaja 

 F2 Mewujudkan kecekapan 

 H2 Dalam pentadbiran melalui perkongsian idea kepimpinan 

 F3 Pembangunan negara yang pantas 

H3 Penyusunan dan perancangan pembangunan mendapat kerjasama dan persetujuan mudah antara 

kedua-dua pihak. 

 F4 Mengukuhkan perpaduan 

 H4 Antara rakyat dan semua negeri 

 F5 Mengekalkan kedaulatan 

 H5 Pemimpin memahami pengagihan kuasa dan hak dalam pentadbiran 

 F6 Mengurangkan beban tugas 

 H6 Pentadbiran dijalankan mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan 

      (Mana-mana jawapan yang munasabah) 
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SOALAN 5 

 
 

Soalan Cadangan PP Markah 

5 (a)  Huraikan ciri-ciri Sistem Ahli  

 
F1 Ahli bertaraf menteri 1 

 H1 Bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan / agensi 1 
  kerajaan  

 F2 Ahli dilatih oleh Pesuruhjaya Tinggi British / dengan persetujuan Majlis 1 
  Raja-raja  

 F3 Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang 1 
 H3 Yang berkaitan dengan jabatannya / untuk dibentangkan dalam MPP 1 
 F4 Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British 1 
 F5 Sistem kabinet bayangan 1 
 H5 Terdiri daripada beberapa pegawai tadbir / tokoh masyarakat 1 
   [6 m] 

5 (b)  Apakah kepentingan Sistem Ahli  

  
Menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah 1 

 F1 berkerajaan sendiri  

  Memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir 1 
 F2 Menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan 1 
 H2 Proses memuouk perpaduan kaum 1 
 F3 Ahli-ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum / 1 
 H3 Melayu, China dan India  

  Menentukan kemerdekaan mendapat sokongan seluruh penduduk PTM 1 
 F4 Memberi tempoh kepada British melakukan peralihan pentadbiran 1 

 F5 menjelang kemerdekaan negara  

5 (c) 
 

Pada pendapat anda, mengapakah gabungan pemimpin pelbagai 
 

  kaum dalam Sistem Ahli penting kepada negara kita.  

  
Holistik (Aras 4) 

 

  Sistem Ahli terdiri daripada pemimpin berbilang kaum, contohnya Tunku 7- 8 
  Abdul Rahman, Turaisinggam dan H.S.Lee yang memegang portfolio  

  masing-masing. Gabungan pemimpin pelbagai kaum ini adalah sangat  

  penting bagi memastikan kejayaan peralihan pentadbiran selepas  

  kemerdekaan. Hal ini demikian kerana perpaduan dapat diwujudkan dan  

  membolehkan negara dapat ditadbir dengan aman. Selain itu semua kaum  

  dapat menerima pembentukan negara dengan baik dan sentiasa  

  menyokong tindakan kerajaan yang mewakili semua kaum. Seterusnya,  

  kerjasama semua kaum akan menjadikan negara aman dan ekonomi akan  

  dapat berkembang dengan baik kerana setiap kaum mempunyai kepakaran  

  tersendiri.  
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      SOALAN 6 
 

Soalan Cadangan PP Markah 

6 (a)  Terangkan inti pati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.  

 
F1 Pengamalan Raja Berperlembagaan dan Sistem Demokrasi Berparlimen 1 

 H1a Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong 1 
 H1b dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap lima tahun sekali 1 
 Hlc termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 1 
 F2 Kewarganegaraan 1 
 H2a Setiap orang yang dilahirkan dalam Persekutuan pada atau selepas hari 1 
  merdeka akan menjadi warganegara  

 H2b Kewarganegaraan diberikan melalui penguatkuasaan undang- 1 
  undang,pendaftaran dan naturalisasi  

 F3 Kedudukan istimewa orang Melayu 1 
 H3a Rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan 1 
 H3b mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu 1 
 F4 Kepentingan sah kaum lain 1 
 H4a Semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta 1 
  kewajipan yang sama  

 H4b hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi 1 
 F5 Kedudukan agama Islam 1 
 H5a sebagai agama persekutuan 1 
 H5b Agama lain boleh diamalkan 1 
 F6 Kedudukan Bahasa Melayu 1 
 H6a Diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan 1 
 H6b dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi 1 

   [8 m] 

(b)  Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 penting kepada  

  pembinaan negara dan bangsa?  

   1 
 F1 Merupakan satu langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh 1 
 H1a Unsur Kesultanan Melayu dan sistem birokrasi Barat digabungkan untuk 1 
 H1b membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu 1 
 F2 Kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk 1 
 H2a Memperlihatkan persetujuan semua kaum menerusi pakatan murni 1 
 F3 Pakatan Murni dalam kalangan pemimpin mewujudkan perpaduan kaum 1 
 H3a Keharmonian kaum tercapai tanpa pertumpahan darah 1 
 F4 Memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara 1 
 H4a Mereka boleh mentadbir mengikut acuan sendiri 1 
 F5 Kedudukan istimewa orang Melayu terpelihara 1 
 H5a Masa depan orang Melayu terjamin 1 
 F6 Menjaga hak-hak dan keutamaan Raja-Raja Melayu 1 

 H6a Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Negara [4 m] 

  
(Mana-mana jawapan yang munasabah) 
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(c)  

 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F10 

Pada pandangan anda, mengapakah inti pati Perjanjian Persekutuan 

Tanah Melayu perlu dihayati oleh rakyat Malaysia pada hari ini? 

 

Mengelak pertumpahan darah 

Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia 

Taat kepada raja/pemimpin 

Patuh kepada undang-undang 

Memupuk semangat patriotik 

Memupuk perpaduan antara kaum 

Menghormati hak orang lain 

Mengelakkan campur tangan kuasa luar 

Berbangga sebagai rakyat Malaysia 

Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 

 

(Mana-mana jawapan yang munasabah) 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

[8 m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOALAN 7 

(a) Jelaskan konsep kedaulatan. [4 markah] 

F1 Kekuasaan tertinggi 

H1a Kewibawaan sesebuah negara yang bebas 

H1b Mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara 

F2 Daripada istilah bahasa Yunani supernuus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi 

H2a Merujuk kepada negara yang merdeka dan berdaulat 

H2b Dalam bahasa Inggeris istilah sovereignty yang bermaksud mempunyai kuasa penuh terhadap 

pemerintahan 

H2c Perkataan daulah dalam bahasa Arab bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. 

H2d Perkataan daulat dalam bahasa Melayu merujuk kepada kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan 

negara 
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(b) Kedaulatan berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah 

negara. Huraikan jenis-jenis kedaulatan yang boleh dikaitkan dengan negara Malaysia.          

[8 markah] 

F1 Kedaulatan tradisional 

H1a Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan 

nenegara 

H1b Kedaulatan Malaysia berpaksikan kedaulatan Raja-raja Melayu 

H1c Raja merupakan pemerintah yang memiliki kuasa tertinggi 

F2  Kedaulatan moden 

H2a Kedaulatan dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan 

H2b  Kedaulatan yang lahir hasil gabungan negeri 

H2c  Dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 

F3 Kedaulatan undang-undang 

H3a Kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi 

H3b Menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat 

H3c Menjadikan negara aman, stabil dan makmur 

H3d Badan kehakiman yang bebas diwujudkan untuk melaksanakan kedaulatan undang-

undang 

F4 Kedaulatan antarabangsa 

H4a Pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) terhadap negara yang 

merdeka 

H4c Berdasarkan Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip 

persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa 

H4d Dunia mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat 

 

(c) Pada pandangan anda, bagaimanakah peranan rakyat Malaysia untuk memastikan negara 

Malaysia kekal merdeka dan berdaulat.           [8 markah] 

F1 Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat 

H1a Sentiasa mewujudkan hubungan yang harmoni antara satu sama lain 

H1b Tidak mencetuskan provokasi perkauman atau berprasangka buruk antara satu sama lain 

I1 Dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian rakyat berbilang kaum 

F2  Bersedia berkorban demi negara 

H2a Sentiasa menanamkan taat setia kepada raja dan negara 

H2b Tidak memburukkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa 

H2c Bersedia membangunkan negara dalam pelbagai bidang yang diceburi 

F3 Meningkatkan penguasaan dalam pelbagai bidang teknologi 

H3a Mampu bersaing di peringkat antarabangsa 

H3b Sentiasa menunjukkan imej Malaysia Boleh 

I3 Mampu meningkatkan kemakmuran negara 

(Mana-mana jawapan munasabah) 
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SOALAN 8 

(a) Jelaskan matlamat pelaksanaan DEB. [4 markah] 

F1 Rancangan pembangunan ekonomi 

F2 Memupuk perpaduan negara 

F3 Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum, antara wilayah, antara kawasan dan 

dalam wilayah yang sama 

F4 Membasmi kemiskinan masyarakat  

F5 Menambah pendapatan rakyat 

F6 Memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat 

F7 Menyusun semula masyarakat 

F8 Mengurang dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi 

 

(b) Huraikan strategi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mencapai matlamat DPN [8 markah] 

F1 Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara 

H1a Melaksanakan program penanaman semula 

H1b Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi 

H1c Meningkatkan pemilikan saham bumiputeraa 

F2  Meneruskan usaha membasmi kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum 

H2a Meneruskan pemberian subsidi padi dan sokongan kepada nelayan 

H2b Meningkatkan pengeluaran petani dan nelayan 

H2c Menyediakan program latihan kepada golongan belia di agensi kerajaan 

H2d Seperti Pusat Latihan Kemahiran Giatmara dan Institusi Latihan Perindustrian (ILP) 

F3 Memberikan insentif serta kemudahan pendidikan kepada masyarakat miskin berbilang kaum 

H3a Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera 

H3b Meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan bumiputera dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan 

H3c Memberikan latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan 

H3d Pemberian kontrak, lesen dan kuota kepada perniagaan bumiputera / syarikat usaha sama 

H3e Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS) 

H3f Mendedahkan teknologi baharu, kemudahan modal dan maklumat pasaran kepada syarikat 

bumiputera 

F4 Penyusunan semula modal saham 

H4a Menjayakan matlamat DEB bagi mencapai sekurang-kurangnya 30 peratus pemilikan saham 

bumiputera 

H4b Memperuntukkan sejumlah saham projek penswastaan kepada bumiputera 

H4c Agensi amanah yang dikhaskan untuk bumiputera seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), 

Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) 

F5 Meneruskan rancangan pembangunan wilayah 

H5a Meningkatkan integrasi ekonomi yang saling melengkapi antara negeri 

H5b Memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah 

H5c Menjayakan konsep pertanian pintar 

H5d Meningkatkan peranan MARDI dalam bidang penyelidikan pertanian 

H5e Mendorong pihak swasta menempatkan kilang tambahan di negeri yang kurang maju 
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Soalan 8 

(c) Berdasarkan pengkajian anda, apakah kejayaan pelaksanaan DPN yang boleh 

dibanggakan oleh rakyat Malaysia pada hari ini?                                  [8 markah] 

F1 Mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2 peratus pada tahun 2000 

H1a Berjaya meningkatkan kualiti hidup rakyat 

H1b Peningkatan tahap kesihatan rakyat 

H1c Peningkatan kemudahan asas rakyat seperti hospital, klinik dan pusat kesihatan 

F2  Kemajuan dalam bidang pendidikan orang Melayu dan golongan bumiputera    

H2a Kemunculan golongan profesional Melayu dan bumiputera dalam pelbagai bidang 

H2c Pendidikan tinggi telah memperbaik taraf hidup rakyat 

F3 Kemajuan kemudahan pengangkutan dan perhubungan di kawasan luar bandar 

H3a Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan dan perhubungan di kawasan luar bandar 

H3b Sistem pengangkutan berjaya mengukuhkan integrasi antara Semenanjung Malaysia 

dengan Sarawak dan Sabah 

H3c Kemunculan bandar baharu 

F4 Peningkatan jumlah tokoh usahawan dan perindustrian bumiputera 

H4a Muncul tokoh bumiputera dalam bidang perbankan, pemodal saham, pemilik syarikat, 

pemilik pelaburan dan usahawan muda.     
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SOALAN 9  [ASEAN] 
(a) Jelaskan matlamat penubuhan persatuan tersebut. [4 markah] 

     F1 Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara 

     F2 Bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan 

     F3 Meningkatkan taraf hidup rakyat 

     F4 Mengadakan hubungan erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa 

 

(b) Terangkan sumbangan Malaysia dalam ASEAN. [8 markah] 

      F1 Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) 

      H1a Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik rantau Asia Tenggara 

      H1b Tiada campur tangan kuasa-kuasa besar 

      F2 Pendidikan 

      H2a SEAMO (Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara) 

      H2b RESCAM (Pusat Serantau Pendidikan untuk Sains dan Matemetik) di Pulau Pinang 

      H2c RESCAM membantu pengembangan tenaga manusia dalam bidang pendidikan dan berperanan 

sebagai pemangkin kemajuan pendidikan sains dan matematik pada peringkat sekolah rendah dan 

menengah bagi negara anggota ASEAN 

      F3 Sukan SEA diadakan bertujuan merapatkan hubungan melalui sukan 

      H3 Membantu menggalakkan kerjasama, persefahaman dan menguatkan hubungan antara negara di 

rantau Asia Tenggara 

      F4 Bidang kebudayaan / sosial 

      H4a Menggalakkan festival kebudayaan dan kesenian 

      H4b Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN 

      F5 ASEAN + 3 

      H5a Kerjasama ASEAN dengan negara-negara Timur, iaitu China, Jepun dan Korea 

      H5b Memanggil Menteri-Menteri Luar Jepun, Korea dan China untuk berbincang tentang kerjasama 

ekonomi 

      F6 Kerjasama ekonomi 

      H6a Projek baja urea di Bintulu, Sarawak dan Acheh, Indonesia untuk membangunkan bidang 

perindustrian 

      H6b mewujudkan Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 

      F7  Zon Bebas Senjata Nuklear 

      H7a Tidak memberikan kapal yang membawa nuklear berlabuh di pelabuhan 

      F8 Pelancongan, iaitu mewujudkan Tahun Melawat ASEAN 

 

(c )Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kelebihan dasar berbaik-baik Malaysia dengan   

                                                                                                        semua negara.        [8 markah] 

     F1  Kedaulatan negara terjamin 

     H1a  Melalui dasar tidak campur tangan 

     C1  Contohnya dasar berkecuali 

     H1b  Agar urusan negara tidak diganggu 

     H1c  Politik negara menjadi stabil 

     F2  Ekonomi negara meningkat 

     H2a  Melalui perjanjian perdagangan dua hala 

     C2a  Contohnya antara Malaysia dan Jepun 

     H2b  Agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan 
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     C2b  Contohnya Toyota dan Honda 

     H2c  Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat 

(Mana-mana jawapan yang munasabah) 
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