Pilihlan Jawaban yang paling benar

1. The opposite of sebelum is:

6. Ini jam 10 pagi.
kopi

........pukul8 pagi saya minum

a. belum
Kemarin pagi
Tadipagi
c. anti pagi
d. Pagi
7. Ayah Nicky tidak ......., tetapi tidakjuga.. ...
ht k . 5 ~ * r tshdf gitk r
a. cantik -jelek
b. tinggi - tinggi sekali
c. cantik - tampan
tinggi - pendek

2. Mushola adalah ternpat untuk
a. makan
sembahyang
bercakap cakap
d. memasak
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3. Saya suka mendengarkan musik sambil belajar, 8. Orang yang pekerjaannya mengirimkan surat
means:
disebut: = 1s c-fld

I like to listen to the music after studying
I like to listen to music befbre studying
c. I like to listen to the music and to study music
d. I like to listen to music while studying
4. Orang Islam bersembahyang di masjid, .......
Orang Kristen bersembahyang di gereja

a. ahli pos
b. saudara pos
c. jurupos
Eb tukangpos
9. Nicky ingin mengetahui jarak (distance) dari
indekost ke Candi Borobudur, dia harus
menggunakan.. .
t

a.
b.
c.
d.

sambil
sedangkan
sementara
setelah

a. Mengapa jauh?
b. Kenapa jauh?
c. ~ a ~jauh?
a
@ Berapa jauh?

5. Yang bukan perabot dapur adalah

a.
b.
c.
d.

k

10. which one is incorrect?
a. Sebelum naik kereta kita membeli tiket
b. Kita naik kereta sesudah membeli tiket
c. Kita tidak boleh naik kereta sebelum membeli

pisau
garpu
mesin cuci
sendok

g;ta
tiket

Lengkapilah

tidakboleh naik kereta sesudah membeli

di bawah ini: (10 points)
ahn, harus, mendengarkan, mempunyai, saya,

k k u , kalian, kami, W p a d a , di, ke. kernam, mengapa, tidak,
%ad

Pada m u s h panas yang akan datang, saya 1) ....................pergi bersama keluarga saya 2 )........
Indonesia. Ayah, Ibu, adik, kalcak, dan saya akan pergi naik pesawat terbang
3) ........akan tinggal di kota Jogjakarta. Kota h i sangat 4). ..................Selama di perjala.nankami

akan 5). ................

Tetapi, 6) .................liburan musim panas, saya hams menyelesaikan sekolah ku dulu. Saya 7)

...............empat ujian a m , Maternatika, Fisika, Bahasa Indonesia clan Bahasa Spanyol.
8).......... ketika saya masih kecil, saya tinggal di Jogjakarta.
9) Kota Jogjakarta .......... kecil, .......................besar
10) ........................sampai di Jogjakarta, saya dan keluarga saya akan pergi ke Candi Borobudur
Buatlah kalimat dengan menggunakan (10 points)
1. dulu, jarang
2.

rwzl

sering

3. selalu

4. tertarik akan
5. terbuat dari

Bacaan (10 points)
Candi Borobudur terletak hanya empat puluh kilometer dari kota Jogjakarta. Setiap pengunjung ke kota
Jogjakarta dianjurkan untuk melihat candi yang besar ini. Menurut banyak orang Candi Borobudur adalah
candi Budha yang paling indah di dunia. Candi ini di bangun pada abad ke 8. Ada pejalanan wisata dengan

bus wisata dari pusat kota Jogjakarta ke Candi Borobudur. Ongkosnya hanya Rp. 50,000 saja. Biasanya
tidak memesan tempat sebelum datang. Orang-orang beragama Budha selalu bersembahyang di candi ini.
Pertanyaan.
1. Apa nama candi itu?
2. Berapa jauh candi itu dari kota Jogjakarta?

3. Candi ini di bangun pada abad ke berapa?

4. Apa yang orang-orang lakukan di can& hi?
5. Berapa ongkos masuk candi?

Essays
Respond to one of these questions:
1> Ceritakan pada Ibu Guru Widia tentang apa yang h

u lakukan malam minggu kemarin?

2> Ceritakan pada Ibu Guru Widia tentang apa yang kan kamu lakukan di akhir pekan ini.

