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REKA BENTUK INSTRUMEN PENTAKSIRAN
Mempunyai dua bahagian:
Bahagian A : Penulisan berdasarkan karangan berpandu - 30 markah
Bahagian B: Penulisan satu daripada enam tajuk pilihan - 70 markah.
Kepanjangan: Dalam lingkungan 300 patah perkataan
Konstruk Ditaksir – Kemahiran menulis
PRESTASI KESELURUHAN
Secara keseluruhannya calon telah mempamerkan prestasi yang cemerlang. Calon
dapat menjawab soalan dengan baik dan membuktikan kemampuan mereka dalam
menguasai kemahiran penulisan Bahasa Tamil. Namun masih ada calon yang gagal
menguasai kemahiran ini.
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PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN CALON
Kumpulan Tinggi
Calon dalam kumpulan ini memahami sepenuhnya kehendak soalan dan dapat
memberikan jawapan yang tepat. Pemahaman calon terhadap kehendak soalan
memberikan peluang kepada mereka untuk mengarang pendahuluan yang menarik.
Setiap perenggan menghuraikan isi serta penjelasan yang baik. Tidak terdapat isi atau
huraian yang bertindan. Contoh yang diberikan juga relevan dengan isi dan huraian
yang diberikan. Calon juga menggunakan peribahasa, ceyyul, thirukural dan kata-kata
hikmah yang telah mereka pelajari dari tingkatan satu hingga tingkatan lima.
Penggunaan ejaan yang betul, ulasan yang menarik dan mudah dibaca, gaya bahasa
yang sesuai dan mengikut hukum bahasa yang tepat.
Kumpulan Sederhana
Calon dari kumpulan sederhana menghasilkan karangan yang kurang berkualiti.
Huraian isi yang agak terhad dan jarang disertai dengan contoh. Jawapan calon kurang
menepati kehendak tugasan. Terdapat beberapa kesalahan ejaan yang minimum, gaya
bahasa yang kurang baik dan mengikut hukum bahasa yang tidak begitu tepat.
Penggunaan peribahasa, Ceyyul, Thirukural pula tidak begitu tepat dan tidak padan
dengan isi yang ingin disampaikan.
Kumpulan Rendah
Sebahagian kecil calon dalam kumpulan ini masih kurang memahami kehendak soalan
dan jawapan tidak tepat. Huraian yang dikemukakan kurang atau tidak jelas. Calon
mengemukakan isi yang terhad. Calon kurang berpengetahuan tentang isu yang
dikemukakan dalam soalan. Penguasaan bahasa juga lemah. Pendahuluan karangan
pula tidak menarik dan tidak mempunyai kaitan dengan tajuk. Penggunaan ejaan yang
salah, bentuk yang tidak menarik dan tidak mudah dibaca serta mengikut hukum bahasa
yang tidak tepat. Laras bahasa yang sukar difahami, berbelit-belit dan kabur. Tiada
penggunaan peribahasa, ceyyul, thirukural yang relevan.
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PRESTASI TERPERINCI
BAHAGIAN A
KARANGAN BERPANDU

Dalam bahagian ini calon dikehendaki menulis sepucuk surat rasmi berdasarkan
panduan yang diberikan. Calon dikehendaki mengaplikasikan semua isi yang diberikan.
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Jawapan di atas menunjukkan calon berjaya menulis alamat dengan menggunakan
format surat kiriman rasmi yang betul dan tepat.

Calon telah menggunakan laras bahasa yang tepat dalam pendahuluan untuk
mengemukakan permohonan pinjaman di institusi kewangan untuk mengembangkan
perniagaan. Calon telah menggunakan laras bahasa yang sesuai dan menarik dalam
menyampaikan idea. Calon menghasilkan mutu jawapan yang cemerlang dalam
pendahuluan.

Bahasa Tamil 1

4

Kupasan Mutu Jawapan SPM 2014

Calon juga dapat mengembangkan isi secara terperinci dengan memberi penjelasan
yang konkrit dan bernas untuk mengukuhkan isi jawapan. Semua isi yang diberikan
telah diolah dengan baik.

Jawapan di atas menunjukkan calon tidak menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak
menepati format surat kiriman rasmi yang ditetapkan. Tidak dinyatakan alamat bank dan
nama pegawai bagi pengirim.
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Calon juga tidak dapat mengembangkan isi secara terperinci dan tidak dapat memberi
penjelasan yang relevan. Penggunaan struktur ayat yang kurang tepat serta gaya
bahasa yang kurang menarik dalam penulisan pelajar. Ia menjejaskan mutu jawapan
calon.

Jawapan di atas menunjukkan calon kurang arif dengan format surat kiriman tidak rasmi,
terutamanya dalam penulisan alamat kedua-dua pihak. Perkara surat tersebut juga tidak
dinyatakan oleh calon.
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Walaupun calon berjaya menulis surat kiriman rasmi, calon tidak dapat memberi
penutup yang baik. Huraian penutup tidak relevan dan huraian idea tidak jelas. Calon
menggunakan gaya bahasa lisan dan struktur ayat yang songsang. Tatabahasa yang
salah menyebabkan calon gagal mempamerkan mutu jawapan yang dikehendaki.
Calon kurang arif tentang format surat kiriman rasmi, terutamanya pada bahagian
tandatangan.

Bahagian B
Soalan 1

Calon dikehendaki menuis sebuah karangan ekspositori yang bertajuk ‘Bangsa’.
Soalan ini mengkehendaki calon menyediakan satu karangan berbentuk penerangan.
Calon perlu menghuraikan frasa yang diberikan secara terperinci. Penulisan boleh
berdasarkan sastera, sains, falsafah dan sebagainya. Hasil kerja calon haruslah tidak
kurang daripada 300 patah perkataan. Soalan ini menguji kematangan penulisan gaya
bahasa dan bukan berbentuk penceritaan.
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Jawapan di atas menunjukkan calon memahami kehendak soalan dan dapat menulis
pendahuluan dengan tepat. Pemahaman calon terhadap kehendak soalan memberikan
peluang calon untuk mengarang pendahuluan yang menarik. Calon menggunakan gaya
bahasa, kata-kata hikmah yang amat menarik beserta ungkapan daripada sasterawan
terkenal. Di samping itu, penerangan terhadap tajuk sangat jelas. Calon juga
mengenengahkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
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Urutan isi, huraian isi serta contoh yang kukuh mempamerkan penguasaan idea yang
cemerlang serta pengetahuan yang mendalam terhadap tajuk yang ditulis oleh calon.
Pengetahuan isu-isu semasa telah diaplikasi dengan baik. Penggunaan peribahasa
(mozhiyani) Ceyyul, Thirukkural, kata-kata hikmah dan lirik lagu-lagu Tamil telah
memperkaya hasil karya calon. Gaya bahasa yang menarik dari segi keindahan dan
penggunaan ungkapan yang menarik. Penggunaan wacana adalah lengkap dan
terdapat kesinambungan idea.
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Jawapan calon dikaitkan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga
bangsa masing-masing berdasarkan contoh isu-isu semasa. Calon juga berjaya
memberi kesimpulan yang tepat, padat, dan jitu. Ungkapan yang menarik dan tepat
dalam bahagian penutup. Konklusi, calon menggambarkan keseluruhan hasil penulisan
yang baik.

Jawapan di atas menunjukkan calon memberi penjelasan pendahuluan agak terhad.
Calon tidak dapat memberi satu pendahuluan yang mantap. Idea yang dijelaskan tidak
teratur dan kurang jelas.

Bahasa Tamil 1

10

Kupasan Mutu Jawapan SPM 2014

Jawapan di atas menunjukkan huraian yang dikemukakan oleh calon tidak mantap dan
ulasan berkaitan isinya tidak lengkap.
Penggunaan kosa kata adalah umum.
Penggunaan gaya bahasa biasa dan kurang menarik. Kebolehan calon terhad dan
kurang menguasai hukum bahasa. Penggunaan peribahasa, Ceyyul, Thirukural, katakata hikmah dan lirik lagu-lagu Tamil amat sedikit digunakan oleh calon. Terdapat
kesalahan ejaan serta penggunaan struktur ayat yang kurang mantap menjadikan
karangan calon kurang menarik.

Calon hanya memberi penutup yang umum. Ulasan yang diberikan kurang menyokong
hujah. Laras bahasa yang tidak tepat dan kabur.
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Jawapan di atas menunjukkan calon tidak dapat menyampaikan pendahuluan dengan
baik dan tidak mantap. Isi dihuraikan dalam pendahuluan dan tiada penerangan tajuk.
Penulisan calon menunjukkan penguasaan tentang tajuk ini amat cetek.

Calon tidak dapat menghurai isi dengan tepat kerana tidak menghayati tajuk. Calon
tidak dapat mengembangkan idea atau isi berdasarkan tajuk. Isi yang telah diberi tidak
menunjukkan kematangan. Calon tidak menunjukkan daya imaginasi. Terdapat
kesalahan ejaan dan tatabahasa yang banyak menyukarkan pembaca memahami isi
yang hendak disampaikan. Selain itu, binaan ayat yang tidak gramatis juga menjejaskan
mutu karangan. Tiada penggunaan peribahasa, Ceyyul, Thirukural, kata-kata hikmah
dan lirik lagu-lagu Tamil yang digunakan oleh calon.

Calon menulis penutup yang relevan berdasarkan tajuk ini. Namun demikian, penutup
yang diberikan adalah yang sangat ringkas dan tiada pendirian dinyatakan. Kesalahan
ejaan yang ketara dan ulangan ayat menyebabkan penguasaan bahasa dalam tajuk ini
amat rendah.

Soalan 2

Calon dikehendaki membahaskan tajuk yang diberikan iaitu,‘Pengguna merupakan
penyebab utama punca kenaikan harga barangan keperluan harian.’
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Soalan ini berbentuk perbahasan. Calon perlu menyokong atau membangkang tajuk
yang diberikan. Calon wajib menyatakan pendirian mereka. Calon perlu mengenegah
fakta bagi memperkukuhkan pendirian mereka. Hasil penulisan calon harus tidak kurang
daripada 300 patah perkataan.

Jawapan di atas menjelaskan calon dapat menyampaikan pendahuluan dengan gaya
bahasa yang sesuai dan menarik. Calon juga berjaya menyatakan pendirian yang amat
jelas berdasarkan tajuk perbahasaan. Pendahuluan yang amat jelas dan tepat dapat
dilihat dalam jawapan calon.

Jawapan di atas menunjukkan calon memaparkan kematangan dalam menghasilkan
penulisan yang bermutu. Calon mempunyai ideologi dan pengetahuan yang luas dalam
bidang sosial ketika menjelaskan tanggungjawab dan peranan pengguna dan penjual,
dalam menjalankan tanggungjawab mereka kepada negara. Sebagai tambahan, calon
juga mengukuhkan pendirian dengan menyatakan kata-kata hikmah dan nilai-nilai murni.
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Calon juga memaparkan pengetahuan am yang luas dalam karangan ini. Sumbangan
dan pengorbanan ahli institusi sosial merupakan asas dalam melahirkan insan yang
mulia telah ditonjolkan secara berkesan. Calon juga telah mengukuhkan isi dengan
idea-idea dari komponan sastera yang dipelajari.

Penutup yang diberikan di atas adalah tepat dan sesuai dengan kehendak tajuk. Calon
juga mengukuhkan penutup dengan menyatakan pendirian
yang tepat dengan
menyatakan cara mengatasi masalah tersebut. Gaya bahasa dan laras bahasa adalah
tepat dan sesuai dengan tajuk ini.
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Pendahuluan calon kumpulan sederhana tidak mantap dan jarang disertai dengan
ulasan yang bernas. Penggunaan gaya bahasa yang biasa dan kurang menarik. Namun
calon dapat mendekati tajuk soalan. Tidak menepati kehendak pendahuluan.

Jawapan di atas menunjukkan calon memahami kehendak tajuk dan menepati isi,
namun huraian tidak terperinci. Kebanyakan calon menjawab soalan ini berdasarkan
pengalaman dan pemerhatian mereka semata-mata. Calon juga tidak dapat mengaitkan
contoh yang relevan daripada perspektif sosial atau hakikat yang menjadi panduan
hidup masyarakat. Tiada penggunaan peribahasa, Ceyyul, Thirukural, kata-kata hikmah
dan lirik lagu-lagu Tamil yang digunakan oleh calon.
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Penutup yang dikemukakan bercampur aduk, tidak memahami konsep penutup dan
tidak menepati tugasan yang diberi. Penggunaan ungkapan adalah lemah dan tidak
menarik. Penggunaan peribahasa, Ceyyul, Thirukural adalah salah dan tidak
bersesuaian.
Soalan 3

Calon dikehendaki membincangkan tajuk yang diberikan. Iaitu, ‘Kesan kemunculan
Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang banyak di negara kita.’
Soalan ini adalah berbentuk perbincangan. Calon harus membincangkan kebaikan dan
keburukan tajuk ini. Pada akhir perbincangan calon harus menyatakan pendiriannya.
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Tajuk ini menjadi popular dan pilihan utama bagi ramai calon SPM tahun 2014.
Jawapan di atas mempamerkan satu pendahuluan yang sangat baik dan amat sesuai
dengan tajuk yang dipilih. Pemahaman calon terhadap kehendak soalan memberi
peluang kepada calon untuk mengarang pendahuluan yang menarik. Calon
menggunakan gaya bahasa yang amat menarik dan kata-kata hikmah. Di samping itu,
penerangan terhadap tajuk sangat jelas. Calon juga mengetengahkan kemahiran berfikir
secara kreatif dan kritis.
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Jawapan di atas menunjukkan pada keseluruhannya calon mempamerkan mutu
jawapan yang baik. Calon menggunakan gaya bahasa yang amat menarik berserta
ungkapan yang paling sesuai. Disamping itu sebilangan calon juga berjaya
mengutarakan idea secara kritikal dan kreatif. Huraian isi mempamerkan penguasaan
bahasa yang cemerlang serta pengetahuan yang mendalam terhadap tajuk ini.
Pengetahuan isu-isu semasa telah diaplikasikan dengan baik. Calon telah memberikan
contoh-contoh yang releven dengan isi serta huraian. Calon mahir dalam
mengaplikasikan peribahasa, Ceyyul, Thirukural , kata-kata hikmah dan lirik lagu-lagu
Tamil untuk menghuraikan fakta.

Calon mengemukakan penutup esei dengan memberikan pandangan yang bernas
berdasarkan tugasan. Calon juga berjaya memberi kesimpulan yang tepat, padat, dan
jitu. Ungkapan yang menarik dan tepat dalam penutup dan calon menggambarkan
keseluruhan hasil penulisan yang baik.
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Huraian pendahuluan yang dikemukakan oleh calon tidak mantap dan kurang menarik.
Calon kurang menguasai hukum bahasa dan kurang peka tentang isu semasa untuk
mengukuhkan hujah calon. Calon dapat menggunakan ungkapan dan ceyyul yang
sesuai dengan tajuk yang dijawab.
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Jawapan di atas menunjukkan pengolahan isi karangan yang tidak menarik dan agak
terhad. Huraian yang dikemukakan oleh calon juga tidak mantap. Laras bahasa adalah
biasa dan kurang tepat. Kebanyakan calon hanya menulis salah satu kesan iaitu kesan
baik ataupun kesan buruk tanpa membincangkan kedua-duanya. Calon tidak
mempunyai pendirian dalam mengutarakan idea. Struktur ayat yang songsang
menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan tidak jelas dan sukar untuk difahami .
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Jawapan di atas menunjukkan calon tidak mengembangkan idea dan mengolah penutup
dengan baik. Calon tidak menyokong IPTA mahupun IPTS. Calon cuma memberi
pandangan agar keutamaan diberikan kepada pendidikan. Gaya bahasa yang biasa dan
penggunaan ungkapan adalah lemah serta tidak menarik.
Soalan 4

Calon dikehendaki menyediakan satu teks ucapan yang bertajuk, ‘Peranan badan-badan
bukan kerajaan dalam pembangunan masyarakat’
Ucapan perlu menepati aspek-aspek seperti mukadimah, pengenalan diri, tajuk ucapan
dan ucapan terima kasih. Calon perlu menggunakan laras bahasa yang betul dan
menyampaikan isi secara jelas dan bernas.
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Jawapan di atas menunjukkan calon arif dalam menjawab karangan berbentuk ucapan.
Jawapan yang dipamerkan menunjukkan calon memahami format ucapan dan dapat
menulis dengan jelas. Permulaan yang menarik memaparkan penggunaan kosa kata
yang tepat dan bersopan santun menepati ciri-ciri format ucapan. Calon juga dapat
mengutarakan hujah-hujah secara realistik dengan menggunakan ungkapan kata ganti
nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Pengolahan isi yang sempurna
menunjukkan penguasaan bahasa yang baik dan mendalam. Calon memahami peranan
badan-badan bukan kerajaan dalam pembangunan masyarakat. Hal ini menunjukkan
calon sensitif terhadap perkembangan semasa.
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Calon mempamerkan mutu jawapan yang cemerlang. Mereka dapat menggunakan
gaya bahasa yang sesuai dan baik dalam menghasilkan teks ucapan. Calon juga dapat
menghuraikan idea dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang gramatis, kosa
kata yang luas yang tepat dan menyelitkan ungkapan yang sesuai.
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Mutu jawapan calon amat baik dengan mengemukakan fakta dan contoh yang relevan.
Penggunaan istilah dan kata hormat sangat sesuai dalam teks ucapan yang dihasilkan
oleh calon. Akhir ucapan ditulis dengan cemerlang. Sajak dan ungkapan yang digunakan
amat tepat dan sesuai dengan teks ucapan yang disediakan oleh calon.
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Jawapan calon di atas mempamerkan pendahuluan yang agak umum. Tiada pernyataan
yang terperinci bagi mukadimah ucapan. Calon dapat menyatakan pendiriannya
terhadap tajuk sebelum ucapan dimulakan. Ceyyul yang digunakan oleh calon kurang
tepat dengan teks ucapan.
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Isi teks ucapan calon agak terhad. Isi yang dihuraikan tidak teliti dan calon menjawab
soalan secara umum. Jawapan yang diberikan tidak konsisten dan tidak menarik.
Calon lemah dalam penggunaan istilah-istilah yang sesuai dengan tajuk. Kesalahan
ejaan kerap dapat dilihat dalam teks calon. Tiada ungkapan, Ceyyul atau thirukkural
yang berkaitan bagi mengukuhkan teks calon.

Calon mengemukakan isi-isi teks ucapan yang tidak menepati tajuk. Ayat yang
digunakan tidak relevan. Karangan tidak
memenuhi kehendak soalan. Tiada
penerangan yang jelas. Olahan idea tidak menepati kehendak tugasan.

Jawapan di atas memaparkan penutup yang tidak matang. Penutup ditulis secara amat
ringkas dan tiada rumusan yang menjelaskan pendirian calon.
Soalan 5

Calon dikehendaki menggambarkan ‘Keindahan Cameron Highland’.
Soalan ini mengkehendaki calon menyediakan satu karangan berbentuk gambaran.
Calon perlu mengambarkan suasana dan keindahan tempat yang dinyatakan secara
terperinci. Hasil kerja calon tidak kurang daripada 300 patah perkataan. Calon tidak
boleh menulis liputan langsung. Soalan ini menguji kematangan gayabahasa dan
imaginasi pelajar.
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Jawapan di atas menunjukkan calon memahami kehendak soalan dan dapat
memberikan pendahuluan dengan tepat. Pengetahuan dan pengalaman calon terhadap
kehendak soalan memberikan peluang kepada mereka untuk mengarang pendahuluan
yang menarik. Calon menggunakan gaya bahasa yang amat menarik beserta ungkapan
dan kata-kata hikmah. Di samping itu, penerangan terhadap tajuk sangat jelas. Calon
juga mengenengahkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Imaginasi calon
sangat bagus dalam memperkenalkan Cameron highlands.
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Jawapan di atas menunjukkan calon cemerlang dapat menulis satu gambaran yang
sangat menarik. Calon menunjukkan kematangan fikiran dalam mengambarkan
keindahan dan suasana “Cameron Highland” dengan amat baik. Gaya bahasa yang
digunakan oleh calon memikat hati pembaca seolah-olah pembaca berada di lokasi
tersebut. Pemilihan kata-kata untuk ulasan amat tepat dan memberi impak kepada para
pembaca. Gambaran yang ditulis di mulakan dengan keindahan alam semulajadi. Laras
bahasa yang digunakan amat tepat. Terdapat penggunaan pelbagai jenis kata yang
luas dan tepat disamping unsur bahasa yang berwariasi. Calon dapat menggunakan
bahasa kiasan yang amat tepat. Mutu penulisan calon amat baik.
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Jawapan di atas menjelaskan calon berjaya menggunakan pendekatan yang luar biasa
seperti mengajak pembaca ke Cameron Highland dan mengharungi keindahan alam
semulajadi. Sebagai satu pendekatan baru, calon menyeru agar keaslian dan kesucian
tempat itu dijaga oleh setiap orang. Format penulisan penutup yang sempurna dan
menarik. Calon menguasai hukum kiasan dengan baik.

Jawapan di atas menunjukkan pendekatan calon bagi penjelasan pendahuluan agak
terhad. Calon tidak dapat memberi satu gambaran yang mantap. Idea yang dijelaskan
tidak teratur dan kurang jelas.
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Calon berjaya menggunakan bahasa kiasan dan perumpamaan dengan baik. Tetapi ia
tidak merangkumi dalam semua aspek gambaran yang dinyatakan. Isi penghuraian
seimbang dengan kehendak soalan. Terdapan kesalahan ejaan.

Calon pada peringkat ini tidak dapat memberi satu pendahuluan berbentuk gambaran.
Jawapan calon hanya berbentuk pendahuluan yang biasa. Gambaran dalam
pendahuluan hanya berkaitan alam semulajadi. Tiada bahasa kiasan atau ungkapan
menarik untuk mengukuhkan huraian calon. Penggunaan bahasa dan gaya bahasa
adalah biasa.
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Calon peringkat ini tidak mengambarkan keindahan dan suasana di Cameron Highland.
Sebaliknya mereka mengambarkannya sebagai laporan lawatan bersama keluarga.
Penghuraian isi tidak matang. Penggunaan ayat adalah biasa.

Jawapan di atas menunjukkan satu penutup yang biasa bagi karangan ini. Ia tidak
merangkumi usur-unsur gambaran. Cadangan yang umum sahaja diberikan oleh calon
di peringkat ini. Laras bahasa yang digunakan adalah biasa.

Bahasa Tamil 1

31

Kupasan Mutu Jawapan SPM 2014

Soalan 6

Calon perlu menulis sebuah karangan berbentuk cerpen atau drama sebabak
berdasarkan tema ‘kegigihan’.
Soalan ini mengkehendaki calon menulis sebuah karangan berbentuk cerpen atau
drama sebabak berdasarkan tema yang telah diberikan. Unsur-unsur seperti watak dan
perwatakan, teknik, gaya bahasa dan plot perlu dititikberatkan. Calon harus memberi
keutamaan terhadap unsur keindahan bahasa. Calon dikehendaki memberi kesudahan
cerpen yang menarik atau diluar jangkaan pembaca.

Jawapan di atas mempamerkan calon memahami ciri-ciri cerpen dengan jelas. Calon
juga memahami tema cerpen yang diberi. Calon mampu menulis menggunakan laras
bahasa sastera yang berwariasi. Gaya bahasa yang menarik dan realistik. Permulaan
cerita dimulakan dengan baik.
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Jawapan calon berjaya mewujudkan unsur suspens yang mendorong pembaca ingin
tahu apakah yang akan berlaku dalam plot cerita, lebih-lebih lagi pada penghujung
cerpen. Penggunaan laras bahasa yang sesuai menjadikan cerita lebih realistik untuk
dibaca. Ciri-ciri penulisan cerpen sebegini meningkatkan mutu penulisan calon.
Penggunaan kata dan ayat yang gramatis. Cerita disampaikan dengan jelas dan
disertakan dengan peristiwa yang menarik dan berkesan.

Penutup yang diberikan calon adalah menarik. Ia disudahi seolah-olah pembaca
membuat keputusan dengan menimbulkan persoalan di hati pembaca. Plot cerita yang
disampaikan sangat menarik dan menimbulkan perasaan ingin membaca.
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Jawapan di atas mempamerkan calon dalam kumpulan ini kurang menguasai ciri-ciri
penulisan cerpen. Cerita berbentuk naratif dan tidak menggunakan teknik cerpen.
Penyampaian plot cerita kurang menarik dan tidak menepati tema cerpen. Calon
menggunakan laras bahasa yang kurang menarik. Hasil tulisan calon lebih kepada
bentuk cerita biasa dan bukan cerpen.

Calon tidak menguasai ciri-ciri penulisan cerpen. Pengolahan ayat tidak membawa
maksud yang dalam. Watak-watak cerpen yang disampaikan tidak jelas. Bentuk
penulisan adalah karangan berbentuk keperihalan.

Bahasa Tamil 1

34

Kupasan Mutu Jawapan SPM 2014

Calon pada peringkat ini tidak mampu menggunakan laras bahasa sastera dalam
penulisannya. Calon hanya menulis dalam bentuk huraian seperti penulisan karangan
yang biasa menyebabkan plot cerita tidak menarik.

Calon kategori ini mempamerkan permulaan cerpen yang tidak menepati tema dan
tersasar dari tema. Gaya bahasa yang digunakan tidak relevan. Tiada bahasa gramatis.
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Jawapan di atas menunjukkan calon gagal memaparkan kriteria penulisan cerpen. Jalan
cerita tidak menarik. Cerpen berbentuk pemerihalan sahaja. Plot cerita yang tidak
relevan dengan tema. Plot cerita biasa dan tidak ada klimaks.

Jawapan yang diberikan tidak memenuhi kriteria cerpen. Ianya tidak menarik dan gaya
bahasa yang digunakan biasa sahaja.
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SARANAN KEPADA CALON
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Calon-calon perlu banyak membaca bahan-bahan seperti majalah, akhbar,
jurnal dan juga contoh-contoh karangan untuk menambahkan pengetahuan,
mematangkan fikiran, dapat mengikut perkembangan semasa dan
memantapkan penguasaan bahasa.
Calon hendaklah peka terhadap isu-isu semasa agar setiap fakta yang
disampaikan tepat dan bernas.
Apabila menghuraikan sesuatu peristiwa, huraian perlulah diperkukuh dengan
contoh-contoh yang relevan dengan tajuk yang diberi. Calon digalakkan menulis
pendapat tokoh-tokoh ilmuan seperti thiruvalluvar, socratis, Barathiyar,
Bharatithasan, Kannadasan dan ramai lagi.
Calon perlu membuat lebih banyak latihan tatabahasa, umpamanya latihan
membina ayat, penggunaan kata imbuhan (vetrumai urubu) dan pemilihan kosa
kata yang tepat.
Calon-calon hendaklah sentiasa berlatih untuk membina perenggan deduktif,
induktif serta perenggan gabungan kedua-duanya.
Calon mestilah rajin merujuk kamus.
Calon hendaklah selalu membuat latihan menulis karangan dalam pelbagai
format agar dapat menguasai semua format karangan dan dapat
menyampaikan buah fikiran dengan ayat yang gramatis dan pengolahan yang
menarik.
Sebelum menjawab soalan, calon perlu membaca setiap soalan, kemudian
membuat pilihan soalan yang hendak dijawab, menganalisis kehendak soalan,
membina rangka karangan dan seterusnya menulis karangan yang dipilih.
Setiap isi utama mesti dikembangkan atau dihuraikan dengan jelas
disertakan dengan contoh-contoh yang sesuai.
Jika ingin memasukkan unsur sastera seperti pantun, peribahasa atau
perumpamaan pastikan anda benar-benar arif tentang unsur-unsur sastera
berkenaan sama ada daripada segi maknanya mahupun penggunaan atau
penulisannya.
Pastikan peruntukan masa yang wajar untuk menyemak semula karangan
yang telah dihasilkan agar dapat mengurangkan atau mengelakkan sebarang
kesilapan dalam aspek bahasa, ejaan dan kesalahan-kesalahan lain.
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SARANAN KEPADA GURU
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Guru perlu membaca pelbagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan, fakta
dan maklumat yang sesuai dengan perkembangan semasa.
Guru perlu memantapkan asas penulisan karangan kepada murid sejak
di peringkat menengah rendah lagi agar murid memahami cara merangka
karangan dan mengembangkan isi dengan lebih berkesan.
Guru perlu membincangkan pelbagai isu semasa dengan pelajar semasa
pengajaran agar pelajar dapat mengemukakan isi-isi yang matang dalam
karangan.
Teknik penulisan karangan secara stailistik perlu didedahkan kepada pelajar
terutama karangan yang berbentuk cerpen agar mereka dapat menulis
karangan jenis ini dengan lebih menarik.
Kursus pemeriksaan kertas Bahasa Tamil di peringkat daerah perlu didedahkan
kepada guru yang masih baru agar mereka memahami cara pemeriksaan
kertas Bahasa Tamil untuk membantu murid di sekolah masing-masing.
Guru perlu sentiasa merujuk buku Tatabahasa BPK (Ilakana Ilakiya
Vilakavurai) dan memantapkan penguasaan bahasa Tamil.
Guru perlu mengenal pasti kumpulan murid yang lemah dalam penguasaan
bahasa untuk mengadakan bengkel penulisan kepada murid berkenaan.
Guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran yang menarik dan berkesan
serta pengunaan media ICT untuk menarik minat pelajar.
Guru cemerlang Bahasa Tamil hendaklah sentiasa membantu dan berkongsi
kepakaran dengan guru-guru lain di peringkat zon atau daerah bagi
meningkatkan lagi mutu penguasaan bahasa Tamil dalam kalangan guru serta
murid.
Bahan pengajaran mestilah dipelbagaikan untuk menarik minat murid
terhadap mata pelajaran Bahasa Tamil.
Murid mestilah dilatih mengarang pelbagai bentuk karangan yang berformat
dan tidak berformat.
Guru hendaklah memberikan latihan karangan yang secukupnya kepada murid
supaya mereka dapat menguasai pelbagai bidang dalam penulisan.
Latihan kepada murid mestilah dirancang secara sistematik agar murid
menguasai teknik penulisan karangan dengan betul. Oleh sebab itu adalah
lebih baik jika guru yang mengajar Bahasa Tamil tingkatan empat diberi
peluang mengajar murid yang sama apabila murid itu berada dalam tingkatan
lima.
Sebaik-baiknya guru sendiri mestilah mengetahui dan menguasai skema
pemarkahan merangkumi aspek takrif, isi, bahasa dan pengolahan agar
pengajaran guru lebih berfokus.
Dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan guru perlu mengenal pasti
potensi setiap murid agar mereka dapat dibimbing berdasarkan potensi masingmasing untuk menghasilkan karangan yang baik.
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