Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal no 1 s.d. 5 !
Makanan Sehat
Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Menu
makanan sehat mengandung karbohidrat, protein, vitamin,lemak, dan mineral. Menu
makanan tersebut mudah kita dapatkan sehari-hari. Makanan yang sehat tidak harus yang
mahal dan enak.
Tubuh yang mendapat asupan makanan dengan gizi seimbang akan sehat dan
bugar. Kandungann gizi dalam makanan akan mudah terserap dalam tubuh. Jika kita
mengonsumsi makanan sehat tiap hari, kesehatan tubuh menjadi baik. Di dalam tubuh
yang sehat tersebut,terdapat jiwa yang kuat pula.
Tubuh kita sangat membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Tubuh yang kurang
mendapatkan asupan gizi mudah terserang berbagai penyakit. Tubuh menjadi mudah
lelah, daya tahan tubuh menurun, dan kurang konsentrasi. Maka, kita harus selektif
dalam memilih makanan untuk menjaga kesehatan tubuh.
1. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat?
Makanan sehat adalah ...
A. Makanan yang mengandung gizi seimbang.
B. Makanan yang mahal dan enak rasanya.
C. Makanan yang mengandung karbohidrat dan vitamin.
D. Makanan yang mengandung protein dan lemak.
2. Mengapa kita butuh makanan sehat?
Kita butuh makanan sehat agar tubuh ...
A. sehat dan konsentrasi
B. bugar dan kuat
C. bugar dan selektif
D. sehat dan bugar
3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah ...
A. Bagaimana cara memilih makanan yang sehat?
B. Mengapa kita harus selektif memilih makanan?
C. Apa manfaat dari asupan gizi seimbang bagi tubuh?
D. Kapan kita harus makan yang sehat dan bergizi?
4. Ide pokok paragraf kedua adalah ...
A. Makanan sehat mengandung gizi seimbang.
B. Tubuh kita membutuhkan makanan bergizi.
C. Mengonsumsi makanan sehat tiap hari.
D. Makanan bergizi menjadikan tubuh sehat.
5. Kalimat yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah ...
A. Selektif dalam memilih makanan untuk menjaga kesehatan tubuh.
B. Makanan sehat harus mengandung gizi yang seimbang.
C. Tubuh yang mendapat asupan makanan bergizi akan sehat dan bugar.
D. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat pula.
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6. Petunjuk pemakaian obat batuk
Usia 0--5 tahun
: 2 x 1 sendok teh
Usia 6--10 tahun
: 3 x 1 sendok teh
Usia 11--15 tahun
: 3 x 1 sendok makan
Usia 16 tahun ke atas : 3 x 2 sendok makan
Anita lahir pada tahun 2002. Ia sakit batuk. Ia minum obat dengan aturan ...
A. Tiga kali sehari, satu sendok teh
B. Tiga kali sehari, satu sendok makan
C. Tiga kali sehari, dua sendok teh
D. Tiga kali sehari, dua sendok makan
7. Petunjuk pemakaian produk setrika
(1) Lepaskan steker dari stop kontak
(2) Putar pengatur suhu sesuai kebutuhan
(3) Gosokkan setrika pada kain
(4) Tancapkan steker pada stop kontak
(5) Tunggu mencapai panas yang diinginkan
(6) Kembalikan pengatur suhu pada angka nol
Urutan petunjuk penggunaan sikat gigi yang tepat adalah ...
A.
B.
C.
D.

1–2–3–4–5-6
1–3–2–6–4-5
4–2–5–3–6-1
4–3–1–2–1-6

Kami beritahukan kepada pembaca bahwa SD Muhammadiyah
Wirobrajan I Yogyakarta akan mengadakan milad ke -44. Salah satu programnya
adalah lomba mewarnai tingkat TK. Lomba akan dilaksanakan Sabtu tanggal 23
Februari 2013. Oleh sebab itu, kami mohon untuk menginformasikan kepada
siswa agar ikut berpartisipasi. Lomba tersebut tidak dipungut biaya. Siswa yang
berminat dimohon segera mendaftarkan diri karena kuotanya dibatasi 250
peserta. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Sumber: Pikiran Pembaca Kedaulatan Rakyat,11 Februari 2013
8. Kalimat saran yang sesuai dengan isi rubrik tersebut adalah ...
A. Siswa yang berminat mengikuti lomba sebaiknya segera mendaftar karena
gratis
B. Seluruh siswa TK sebaiknya bisa mewarnai agar bisa mengikuti lomba
tersebut
C. Guru sebaiknya mendaftarkan siswa sebanyak-banyaknya untuk mengikuti
lomba
D. Siswa yang berminat lomba sebaiknya segera mendaftar karena kuotanya
terbatas
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9.

Pengumuman
Kami beritahukan kepada warga Dusun Makmur bahwa pada hari Minggu
9 Januari 2013 akan diadakan kerja bakti. Kegiatan yang akan dilaksanakan
antara lain:
1) menguras tempat - tempat genangan air
2) mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, dan
3) membersihkan selokan.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penanggulangan demam berdarah.
Atas perhatian segenap warga Dusun Makmur, diucapkan terima kasih.
Isi pengumuman tersebut adalah ...
A. Warga Dusun Makmur akan menguras tempat – tempat genangan air setalah
hujan
B. Warga Dusun Makmur akan mengadakan kerja bakti menanggulangi demam
berdarah
C. Pada hari Minggu 9 Januari 2013 seluruh warga dusun membersihkan
selokan
D. Pada hari Minggu, 9 Januari 2013 warga Dusun Makmur akan mengubur
barang bekas
Bacalah teks drama berikut ini untuk menjawab soal nomor 10 s.d. 13!
Ira
: “ Bu, uangku hilang! ” (sambil mendekati meja gurunya)
Bu guru
:” Tadi kamu taruh di mana? “
Ira
: “ Di tas, Bu !” (sambil menunjukkan tasnya)
Bu guru
:” Anak-anak ada yang menemukan uang? “(sambil menatap
siswanya satu per satu)
Hasan
: “ Mungkin ketinggalan di rumah, Bu!”
Ira
: ” Sewaktu jam istirahat Hasan masuk sini, Bu. Mungkin dia yang
ambil!” (sambil berdiri menatap Hasan)
Anton
: “ Iya, Bu ! Tadi Hasan ada di sini !”
Hasan
:” Jangan menuduhku sembarangan! Jam istirahat tadi aku ada di
kantin !” (sambil berdiri menatap Anton )
Bu guru
: “ Ira, sebaiknya sepulang sekolah kamu cari dulu di rumah !”
(sambil mendekati Ira)
Ira
: “Ya, Bu !”

10. Tokoh utama drama tersebut adalah ....
A. Ira
B. Bu guru
C. Hasan
D. Anton
11. Latar tempat drama tersebut adalah ....
A. di sekolah
B. di rumah
C. di kantin
D. di kelas
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12. Amanat drama tersebut adalah ...
A. Ketika jam istirahat semua siswa harus berada di luar kelas.
B. Tidak boleh meletakkan uang dalam tas karena dikhawatirkan hilang.
C. Jangan menuduh orang jika tidak memiliki bukti kuat.
D. Kalau kita mau jajan sebaiknya di kantin sekolah.
13.

Rima senang menabung sejak kecil. Tiap hari, ia selalu menyisihkan uang
jajannya. Kini uang tabungannya sudah banyak. Ia ingin membeli sepeda baru.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah ...
A. Rima senang menabung sejak kecil.
B. Tiap hari, ia selalu menyisihkan uang jajannya.
C. Kini, uang tabungannya sudah banyak.
D. Ia ingin membeli sepeda baru.

14. Annisa
Dina
Annisa
Dina
Annis
Dina
Isi
A.
B.
C.
D.

: “ Din, gelang perakmu bagus sekali!”
: “ Iya. Gelang perak ini dibelikan oleh ibuku.”
: “ Belinya di mana?”
: “ Di Kotagede “
: “ Besok aku juga ingin beli !”
: “ Beli aja, Nis! Modelnya bagus-bagus kok !”

dari percakapan tersebut adalah ...
Annisa mengajak Dina membeli gelang perak di Kotagede.
Annisa diberi Dina gelang perak yang modelnya bagus.
Annisa berkeinginan membeli gelang perak di Kotagede.
Annisa berkeinginan membuat model gelang dari perak.

Bacalah paragraf berikut ini untuk menjawab soal nomor 15 s.d. 17!
Nenekku perajin batik. Tangannya lincah memainkan canting di selembar
kain. Motif-motif batik tergores indah berkat ketekunannya. Banyak wisatawan
yang menggemari batiknya. Batik karya nenek laku keras di pasaran.
15. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ...
A. Nenekku pandai membatik sejak kecil.
B. Batik karya nenek laku di pasaran.
C. Motif-motif batik dijual nenek di pasar.
D. Permaianan canting nenek sangat indah.
16. Makna kata motif pada paragraf tersebut adalah ....
A. corak
B. ukir
C. gambar
D. seni
17. Lawan kata tekun pada paragraf tersebut adalah ....
A. bodoh
B. malas
C. ceroboh
D. jelek
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18.

Aminah anak pemulung, tetapi ia pandai. Ketika ada tugas maupun akan
ulangan, teman- teman selalu mendekatinya. Mereka meminta bantuan kepada
Aminah jika menemui kesulitan dalam pelajaran. Aminah selalu membantunya
dengan senang hati. Sayangnya, apabila kepentingan mereka sudah terpenuhi,
Aminah ditinggalkan begitu saja.
Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah ....
A. Air beriak tanda tak dalam
B. Air tenang menghanyutkan
C. Habis manis sepah dibuang
D. Ada udang di balik batu

19.

Laras berhasil memenangkan lomba menulis cerpen. Hadiah yang ia terima
cukup banyak. Ia menjadi pembicaraan teman-temannya di sekolah.
Ungkapan yang tepat untuk illustrasi tersebut adalah ... .
A. buah tangan
B. buah bibir
C. buah hati
D. buah cinta

20. Duduk manis berjajar – jajar
Tapi jangan berpangku tangan
Mari kita tekun belajar
Agar kita lulus ujian
Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah…
A. Duduklah kamu dengan sopan.
B. Jangan suka berpangku tangan.
C. Rajinlah berdoa agar lulus ujian.
D. Kita harus rajin belajar agar lulus ujian.
21. Teks I
Ayah selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Setiap pagi ayah selalu
berlari – lari. Kadang-kadang ayah mengajakku. Dengan berlari-lari kita akan keluar
keringat, sehingga badan kita sehat.
Teks II
Ibu rajin mengonsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah bermanfaat bagi tubuh
kita karena mengandung zat gizi. Selain itu, sayur dan buah dapat melancarkan
pencernaan. Itulah cara yang ditempuh ibu agar badan sehat.
Persamaan isi kedua teks tersebut adalah cara….
A.
B.
C.
D.

melakukan olah raga
makan buah dan sayur
menjaga kesehatan tubuh
mengajak berlari-lari
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Perhatikan jadwal perjalanan berikut ini untuk menjawab soal nomor 22 dan 23!
Jadwal Penerbangan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta
Tujuan
Jakarta
Surabaya
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Balikpapan
Jakarta

Maskapai
Garuda
Wing Air
Lion Air
Garuda
Sriwijaya
Sriwijaya
Air Asia

Jam
06.00
06.05
07.00
09.20
11.40
13.10
16.30

22. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal keberangkatan pesawat tersebut adalah…
A. Pesawat terbang Air Asia tujuan Jakarta berangkat pada pukul 11.40.
B. Pesawat terbang Wing Air tujuan Surabaya berangkat 06.05.
C. Pesawat terbang Garuda tujuan Jakarta berangkat pada pukul 16.30
D. Pesawat terbang Sriwijaya tujuan Balikpapan berangkat pada pukul 11.40
23. Pesawat yang berangkat pada pukul 16.30 dengan tujuan Jakarta adalah….
A. Garuda
B. Lion Air
C. Sriwijaya
D. Air Asia

Ayahku
Ayah,
Aku kagum padamu
Kau bekerja membanting tulang
Dari pagi hingga petang
Demi kebutuhan keluarga
Terima kasih,ayah
24. Isi puisi tersebut adalah ...
A. Seorang ayah yang bekerja membanting tulang.
B. Seorang ayah yang kagum terhadap anaknya.
C. Kekaguman seorang anak terhadap ayahnya.
D. Anak yang tercukupi kebutuhan hidupnya.
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25.

Siang itu, matahari bersinar dengan teriknya. Tiba – tiba ada seekor Lebah
terbang mendekati Bunga Mawar yang berwarna merah. Lebah menghisap nektar
yang ada di Bunga Mawar.
“ Terima kasih, Lebah! Engkau telah membantuku .”
“ Sama – sama, Bunga Mawar yang cantik!”
“Siang ini panas sekali, ya!” ucap Lebah.
” Ya, Lebah. Kalau kau tidak keberatan berteduhlah di bawah daunku supaya
tidak kepanasan!” kata Bunga Mawar.
Lebah hinggap di bawah daun Bunga Mawar. Tiba – tiba datanglah seorang anak
jahil ingin memetik Bunga Mawar. Dengan cepat si Lebah menancapkan sengatnya
ke tangan anak itu. Anak itu pun mengurungkan niatnya karena kesakitan .
Mawar pun berkata, ”Terima kasih Lebah engkau telah menolongku.”
”Sama-sama Bunga Mawar.Engkau juga telah menolongku,“ sahut Lebah.

Kesimpulan cerita tersebut adalah…
A. Mawar dan Lebah hidup tolong –menolong.
B. Mawar dan Lebah selalu hidup berdampingan.
C. Lebah memberilan pertolongan kepada Mawar.
D. Mawar selalu menolong Lebah yang kesusahan.
Cuplikan laporan berikut untuk menjawab soal nomor 26 dan 27!
Berkunjung ke Toko Buku Cerdas siswa SD Maju Jaya. Mereka diterima
dengan senang hati. Petugas menaggapi dengan ramah. Buku-buku tertata rapi.
Penataan buku disesuaikan dengan jenis buku. Di sebelah selatan terdapat buku
pelajaran. Di sebelah utara terdapat buku cerita anak. Di sebelah barat terdapat buku
agama. Anak – anak mengambil buku sesuai yang diinginkan dengan mudah. Buku
– buku itu juga terlihat bersih dan rapi.
26. Isi laporan tersebut adalah ...
A. Petugas Toko Buku Cerdas sangat ramah.
B. Kunjungan ke Toko Buku Cerdas.
C. Mereka diterima dengan senang hati.
D. Buku – buku tertata dengan rapi.
27. Berkunjung ke Toko Buku Cerdas siswa SD Maju Jaya.
Penulisan kalimat tersebut yang tepat adalah ...
A. Siswa SD Maju Jaya ke Toko Buku Cerdas berkunjung.
B. Toko Buku Cerdas berkunjung ke siswa SD Maju Jaya.
C. Toko Buku Cerdas ke siswa SD Maju Jaya berkunjung.
D. Siswa SD Maju Jaya berkunjung ke Toko Buku Cerdas.
28. Edi
Hendra
Edi
Hendra

: “Hen, aku tidak suka wortel!”
: “ Kenapa? Padahal wortel rasanya enak gizinya juga banyak.”
: “ Memang gizinya untuk apa, Hen?
: “ Wortel mengandung vitamin A yang dibutuhkan untuk
kesehatan mata.”
Topik percakapan tersebut adalah ….
A. Manfaat wortel bagi kesehatan
B. Hendra tidak suka wortel
C. Wortel gizinya banyak
D. Wortel rasanya enak
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Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 29 s.d. 31!
Di sekitar kita, udara sudah tercemar. Udara yang tercemar disebabkan asap
kendaraan bermotor atau pun pabrik. Udara yang tercemar tersebut mengakibatkan
pernafasan kita terganggu. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan
penghijauan.
29. Ringkasan yang sesuai untuk paragraf tersebut adalah…
A. Melakukan penghijaun untuk menjaga pernafasan.
B. Udara tercemar menyebabkan pernafasan kita terganggu.
C. Udara yang tercemar disebabkan asap kendaraan bermotor.
D. Melakukan penghijaun untuk menanggulangi pencemaran udara.
30. Tema paragraf tersebut adalah….
A. udara
B. pernafasan
C. lingkungan
D. penghijauan
31. Pesan yang terkandung pada paragraf tersebut adalah…
A. Sebaiknya kita menjaga kelestarian lingkungan.
B. Kita tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor.
C. Sebaiknya pendirian pabrik jauh dari pemukiman.
D. Pernafasan yang terganggu sebaiknya segera diperiksakan.
Bacalah puisi berikut ini untuk menjawab soal nomor 32 dan 33!
Buku
Aku ingin jadi sahabatmu
Kau jendela dunia
Dari engkau, aku kenal dunia
Buku sumber ilmuku
Bagi masa depanku
Ku ingin rajin membacamu
32. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi tersebut adalah…
A. Keinginanku bersahabat dengan buku.
B. Aku ingin mengenal dunia yang luas.
C. Buku telah mengenal dunia yang luas.
D. Buku adalah tujuan bagi masa depanku.
33. Makna kata sahabat pada puisi tersebut adalah ….
A. saudara dekat
B. keluarga dekat
C. teman dekat
D. kakak dekat
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34. Petunjuk pembuatan tape singkong
1. Setelah singkong dingin , singkong ditaburi ragi.
2. Tape siap saji setelah didiamkan selama dua malam.
3. Singkong dikupas, dicuci kemudian dipotong-potong.
4. Singkong dikukus setengah matang lalu angkat dan ditaruh di baskom.
5. Setelah singkong ditaburi, ditutup dengan daun.
Urutan petunjuk membuat tape singkong yang tepat adalah....
A. (3) – (4) – (5) – (1) – (2)
B. (3) – (4) – (1) – (5) – (2)
C. (3) – (4) – (1) – (2) – (5)
D. (3) – (1) – (4) – (2) – (5)
35. Perhatikan kalimat acak di bawah ini!
1. Sewaktu temannya sakit, dia antarkan ke ruang UKS.
2. Setelah sembuh, Rendi dan temannya kembali ke ruang kelas.
3. Rendi anak yang memiliki kepedulian tinggi.
4. Dia menunggu temannya sampai sembuh.
Kalimat tersebut jika disusun menjadi paragraf yang padu adalah....
A. (3) – (1) – (4) – (2)
B. (1) – (3) – (4) – (2)
C. (3) – (4) – (1) – (2)
D. (1) – (4) – (3) – (2)
36. Yola tidak ikut rekreasi.
Yola menengok neneknya.
Kata hubung yang tepat untuk menggabungkan dua kalimat tunggal tersebut adalah...
A. meskipun
B. sehingga
C. melainkan
D. karena
37. ... hujan turun deras, Tuti berangkat berlatih drama.
Kata hubung yang tepat penulisannya untuk melengkapi kalimat tersebut adalah....
A. walau pun
B. sungguhpun
C. meskipun
D. meski pun
38. Teruntuk sahabatku Gisela
Alangkah indah dan senang hatiku bila sahabatku datang di acara ulang tahunku.
Acara tersebut akan dilaksanakan pada,
hari / tanggal
: Minggu, 24 Februari 2013
waktu
: pukul 14.00
tempat
: rumah Nirbita Nareswari
....
Salam dariku,
Nirbita Nareswari
Kalimat efektif yang tepat untuk melengkapi surat undangan adalah...
A. Atas kedatangan teman - teman diucapkan terima kasih banyak.
B. Atas kedatangan kalian diucapkan banyak terima kasih.
C. Atas kedatangan semua teman-teman diucapkan terima kasih.
D. Atas kedatangan teman - teman diucapkan terima kasih.
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39. Ayah ( ) bagaimana kabar nenek ( )
Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat surat tersebut adalah....
A. (,) , (!)
B. (,) , (?)
C. (.) , (?)
D. (.) , (!)
40.
Pengumuman
Diberitahukan kepada siswa kelas IV dan V SD Sukareja agar ... latihan
pramuka. Latihan pramuka akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20
Februari 2013.
Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi cuplikan pengumuman tersebut adalah....
A. mendatangi
B. mengunjungi
C. mengikuti
D. menghadiri
41. Bacalah dialog berikut ini!
Andi
: “ Bin! Ayo, kita ke tanah lapang!”
Bintang
: “ ... “
Andi
: “ Ada pertandingan sepakbola antarwarga.”
Rehan
: “Ayo, Bin! Kok bengong. Pertandingan akan seru, lho!”
Bintang
: “ Ya. Mari!”
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah...
A. Ya, dengan siapa kita?
B. Ada apa di sana?
C. Aku tidak mau pergi.
D. Mengapa ke tanah lapang?
42. Data:
Kirana Nareswati putri dari Bapak Drs. Teja Sanjaya. Ia tinggal di Jalan Jendral
Sudirman 12 Solo. Kirana lahir di Bandung pada tanggal 17 Februari 2002.
Kirana ingin mendaftar ke Sanggar Tari Gandes pada tanggal 20 Maret 2012 di
Yogyakarta. Sekarang ia tinggal bersama neneknya di Bantul.
Formulir Pendaftaran Sanggar Tari Gandes
Nama
: .... (1)
Tempat, tanggal lahir
: .... (2)
Nama ayah
: .... (3)
Alamat
: .... (4)
Pemohon
.............
Isian formulir nomor 2 berdasar data tersebut adalah....
A. Bandung, 17 Februari 2002
B. Solo, 20 Maret 2012
C. Yogyakarta, 17 Februari 2002
D. Bantul, 17 Februari 2002
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43. Saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa yang telah melimpahkan
hidayahNya untuk kita. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan
Ibu Guru SD Sekarsari. Bapak dan Ibu telah rela mendidik kami. Sekarang kami
telah lulus.
....
Kami berharap kepada adik adik untuk tetap menjaga kwalitas SD sekarsari.
Kalimat ajakan untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah...
A. Kita berterima kasih atas jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru kita.
B. Ayo, kita lebih memperhatikan kelebihan dan kerelaan para guru!
C. Ayo, kita buat perkumpulan alumni SD Sekarsari tercinta ini!
D. Marilah, kita bawa bekal ilmu ini ke jenjang sekolah berikutnya.
44. Kami berharap kepada adik adik untuk tetap menjaga kwalitas SD sekarsari.
Penulisan kalimat tersebut yang benar adalah...
A. Kami berharap kepada adik adik untuk tetap menjaga kwalitas SD Sekarsari.
B. Kami berharap kepada adik adik untuk tetap menjaga kualitas SD Sekarsari.
C. Kami berharap kepada adik-adik untuk tetap menjaga kualitas SD Sekarsari.
D. Kami berharap kepada adik-adik untuk tetap menjaga kwalitas SD Sekarsari.
Puskesmas Sehat
Alamat: Jalan Parangtritis 56 Bantul
Nomor : 25/PS/I/2013
Hal
: Undangan Sosialisasi
Kepada
Bantul, 21 Januari 2013
Yth. Ketua Posyandu Mawar
di Dusun Sidokerta
Dengan hormat,
Mengharap kedatangan Anda, dalam pertemuan rutin. Pertemuan tersebut
akan diselenggarakan pada,
hari/ tanggal
: Senin, 25 Januari 2013
waktu
: pukul 10.00
acara
: Sosialisasi imunisasi
tempat
: Puskesmas Sehat
Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih.
Kepala Puskesmas
Triana Pungkasari, S.K.M.
45. Kata yang tepat untuk mengganti Anda adalah....
A. Ibu
B. Kakak
C. Saudari
D. Nyonya
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46.

Telah terjadi penjambretan tas dijalan ahmat jajuli Yogjakarta. Korban
penjambretan adalah seorang wanita. Ia mengendarai sepeda motor. Korban jatuh
ketika tasnya dijambret. Masalah tersebut telah ditangani di kantor polisi.
Penulisan ejaan yang betul pada kalimat dicetak miring tersebut adalah...
A. Telah terjadi penjambretan tas di jalan Ahmat Jajuli Yogyakarta.
B. Telah terjadi penjambretan tas di Jalan Ahmat Jajuli Yogjakarta.
C. Telah terjadi penjambtretan tas di Jalan Ahmat jajuli Yogyakarta.
D. Telah terjadi penjambretan tas Di Jalan Ahmat Jajuli Yogyakarta.

47.

Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Sunardi mengamati banjir lahar
dingin. Banjir lahar dingin kembali terjadi di Jalan Muntilan. Air dan material
meluap menutup jalan tersebut. Material-material yang menutup jalan di
antaranya: batu besar,kerakal, dan pasir. ...
Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah...
A. Banyak warga mencari bantuan kepada relawan.
B. Material-material tersebut diambil warga.
C. Sukarelawan telah mengevakuasi warga.
D. Banyak kendaraan macet di jalan tersebut.

48. Pagi-pagi pergi ke pasar
Tidak lupa membeli nanas
Jika kita rajin belajar
....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah....
A. Tentu kita jadi juara
B. Tentu kita tinggal kelas
C. Tentu kita naik kelas
D. Menjadi anak pemalas
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49.

Perhatikan gambar kegiatan berikut ini!

Paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah...
A. Rudi dan Dandi bermain layang-layang di jalan raya. Mereka asyik
bermain layang-layang. Rudi dan Dandi tidak memperhatikan
keadaan sekitar. Di belakang mereka, ada mobil yang melaju
kencang.
B. Yudi dan Jalu bermain-main di tanah lapang. Mereka bermain
layang-layang dengan asyiknya. Mereka berlari mengejar layanglayang tersebut. Tiba-tiba ada mobil yang menyerempet Yudi.
C. Ada mobil melaju dengan cepat. Tiba-tiba muncul dua anak. Dua
anak tersebut sedang membawa layang-layang. Layang-layang
tersebut akan dimainkan di tanah lapang.
D. Sebuah mobil melaju dengan cepat. Ada anak yang akan menabrak
mobil karena memainkan layang-layangnya. Anak yang satunya
berlari mengikuti layang-layangnya.
50.

Doni anak yang rajin bekerja. Setiap pagi dia selalu membantu pekerjaan
ibunya. Pekerjaan yang dilakukan Doni adalah mencuci piring dan menyapu
halaman. Sepulang sekolah dia makan kemudian belajar. Pada sore hari, ia
menyusul ayahnya di sawah. ...
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah...
A. Doni ikut membantu memanen hasil sawah.
B. Doni menunggui ayahnya ketika bekerja.
C. Doni mencari ikan di parit dekat sawah ayahnya.
D. Doni duduk bersama ayahnya di pematang sawah.
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