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JAWAPAN MODUL CEMERLANG SET 8 

BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF 

 

BAHAGIAN B: KEMAHIRAN 

1 (a) 
 

 
  

Balai polis 
Wakil pos 
Sekolah 
 Klinik 
Jambatan kayu. 
Jambatan besi                                       

             [1 markah] 

2 (a) 
 
(b) 

 
 (c) 

63˚ 
                                                                                                           [2 markah] 

barat                              
  [1 markah] 

Sumber minuman 
Kegunaan domestik 
Mengairi kawasan pertanian 
Aktiviti menangkap ikan  
Sumber protein 
Peluang pekerjaan 
Jalan pengangkutan 

                                                                                                             [1 markah] 

3 (a) 
 
 

 
(b)  

 
 
 
 
 
 

( c)  
 
 

Padi 
Getah 
Kelapa sawit 
                                                     [2 markah]       

Tanih laterit  
Tanih aluvium  
Sistem saliran yang baik 
Tenaga buruh 
Jaringan pengangkutan 
tanah pamah yang subur 

                                                                                  [3 markah]         
Mewujudkan peluang pekerjaan 
Membekalkan bahan mentah 
Membekalkan sumber makanan 
Mewujudkan indsutri hiliran 
Pembukaan kawasan baru 

                                                                                 [2 markah] 

4 (a) 
 

Pola Petempatan Berpusat                                                          
      [1 markah] 

 
1.   A 
2.   B 
3.   C 
4   .C 
5.   C 
6    C 
7    A  
8    A 
9    B 
10  B 



 

2 
 

( b)  Tanah pamah yang rata 
 Bentuk muka bumi yang rata 
 Sungai 
 Kegiatan ekonomi 
Jaringan pengangkutan / darjah ketersampaian tinggi 
Fungsi kawasan / bandar                                                                                                                                     
                                                                                                               [2 markah] 

5  Pusat pendidikan 
Pusat perubatan / kesihatan 
Pusat keselamatan 
Pusat pentadbiran 
Pusat pengangkutan 
Pusat perhubungan 
Pusat petempatan 

                                                                                                         [ 5 markah] 

 

BAHAGIAN C: STRUKTUR  

a)    Kemarau/ el nino 
[1markah] 

b)    - hujan sangat sedikit 
        - penebangan hutan secara berleluasa 

[2 markah] 
c)    -  Kesan fenomena kemarau 

- tumbuhan /flora mati 
- haiwan / fauna  mati 
- tanaman musnah 
- aktiviti harian terganggu 
- penyakit merebak/ kesihatan  terjejas 

[3 markah] 
d) – pemeliharaan hutan/ kawasan tadahan air 
    - penanaman semula 
    - penggunaan air dengan cermat/ elak pembaziran  
    - kempen kesedaran alam sekitar jimat air 
    - pembenihan awan  

[4 markah] 

 

BAHAGIAN D: ESEI 

a Tajuk -1M 
Paksi X-1M 
Paksi Y-1M 
Garis- 6M 
Petunjuk-1M 

[10 markah] 
  
b (i) Letusan gunung berapi 

Kebakaran hutan 
Ribut pasir 
Pembakaran terbuka 
Perindustrian – menghasilkan debu dan asap 
Pelepasan asap kenderaan 
Sektor pembinaan 

                                                                                         [4 markah] 
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 (ii) Mengurangkan jarak penglihatan 

Menjejaskan kesihatan/sakit mata/sakit tekak 
Mengganggu proses fotosintesi 
Menyebabkan Hujan Asid 
Mengganggu urusan perniagaan 

                                                                                       [3 markah] 
 (iii)  Mengharamkan pembakaran terbuka 

Menggunakan insenirator 
Meninggikan cerobong asap kilang 
Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar  
Pendidikan Alam Sekitar 
Kempen contohnya Cintailah Alam Sekitar kita 

                                                                                         [3 markah] 
 

 

 

 

 

 

  

 


