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I.Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c,atau d di depan jawaban yang benar !
1. Koperasi adalah kelompok yang melayani pembelian secara tunai dan . . . .
a. kredit
c. kontan
partai
d. lelang

b.

2. Anggita anak yang pintar di kelasnya. Antonim kata “ pintar “ adalah . . . .
a. pandai
c. bodoh
d. malas

b. rajin

3. . . . orang seram itu mengikuti kita ! Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat itu adalah . . . .
a. Idih
c. Wah
b. Ah
d.Celaka
4. Apabila lampu lalu lintas menyala hijau tanda . . . .
a. berhenti
c. berputar
berjalan
d. bersiap

b.

5. kami turun tangan dalam penyelesaian masalah itu. Kata “turun tangan” artinya adalah . . . .
a. ikut berperan
c. ikut bermusyawarah
b. ikut
memerintah
d. ikut- ikutan
6. Anak-anak melempari anjing itu. Makna berimbuhan –i pada kata “ melempari “ adalah . . . .
a. memberi
c. berulang-ulang
b.
menjadikan
d. membuat
7. Drum ( turun ) Kak Sandy dari truk. Kata dalam kurung seharusnya mendapat imbuhan . . . .
a. me-kan
c. ber-kan
b.
di-kan
d.ber-an
8. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat perintah adalah . . . .
a. Pergilah kau !
c. Ayo,ikut aku ke pasar !
Ayo,kita pergi !
d. Jangan menangis !

b.

Bacalah puisi berikut !
Wahai pahlawanku
Kau ku kenang selalu jasamu
Seluruh mata terbuka akan jasamu
Kau bela kemerdekaan
Kau rela korbankan jiwa raga
Demi nusa dan bangsa . . . .

9. Pada puisi di atas para pahlawan berjuang untuk . . . kemardekaan
a. mengisi
c. membela
mengenang
d. mempertahankan

b.

10. Pahlawan iu telah gugur di medan perang. Gugur artinya,kecuali . . . .
a. tewas
c. mati
b. pingsan
d. meninggal
11. Pahlawan adalah . . . .
a. orang yang selalu berjuang
orang yang mau bekerja keras

c. orang yang berjasa bagi nusa dan bangsa
d. orang yang rela berkorban

12. Ombak itu setinggi gunung. Arti imbuhan “se-“ pada kata setinggi adalah . . . .
a. seluruh
c. menyatakn satu
menyerupai
d. paling
13.

b.

b.

Gambar di samping adalah logo dari . . . .

a. koperasi
b. pengadilan

c. kepolisian
d. bea dan cukai

14. Si cepat tangan itu akhirnya ditangkap polisi. Kata “Si cepat tangan “ bermakna . . . .
a. konotasi
c. observasi
denotasi
d. kreasi

b.

15. Aku dan Firman akan pergi memancing. Kata yang bergaris bawah dapat diganti . . . .
a. kamu
c. kami
d. engkau

b. kita

16. Urutan jalan cerita disebut . . . .
a. latar
c. sutradara
d. karakter

b. alur

17. Burung kenari itu bersuara merdu. Imbuhan ber- pada kata yang dicetak tebal adalah . . . .
a. mengeluarkan
c. menjadi
b.
menyerupai
d. membuat
18. Habib adalah siswa kelas V lima Madrasah Ibtidaiyah.
Tanda kurung seharusnya diapitkan pada kata . . . .
a. Habib
c. kelas
d. lima

b. siswa

19. Selain terkenal dengan julukan kota gudeg. Yogyakarta juga menjadi kota . . . .
a. industri
c. pelajar
d. kretek

b. ukir

20. Tari pendet adalah salah satu tarian yang berasal dari . . .
a. Bali
c. Jawa Tengah
Jakarta
d. Sumatera Barat

b.

21. Ayahku seorang . . . , ia mengelola sendiri usaha pembudidayaan jamur merangnya.
a. direktur
c. pegawai
karyawan
d. wiraswastawan

b.

22. Komputer adalah alat yang canggih. Antonim kata “canggih” adalah . . . .
a. kuno
c. mahal
modern
d. bagus

b.

23. Penggunaan tanda kurung ( ) yang berarti menunjukkan singkatan adalah . . . .
a. Pada subuh ( pagi sekali ) Zulfa menyiram bunga.
Kakakku menjadi anggota Palang Merah Remaja ( PMR ).

b.
c.

Adikku pergi berlibur selama seminggu ( 7 hari ).
malam ( pukul 24.00 ) saya terbangun.

d. Tengah

24. Penulisan tempat,tanggal,bulan dan tahun yang benar adalah . . . .
a. Pati : 25 Februari 1982
c. Pati ; 25 Februari 1982.
b. Pati , 25 Februari 1982

d. Pati 25 Februari 1982

25. Pemerintah memberikan bantuan kepada . . . bambu.
a. kerajinan
c. pengrajin
perajin
d. perajinan

b.

II.Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

. . . umurmu sekarang ? Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di samping adalah . . ..
Padi di sawah Pak Tejo mulai menguning. Arti imbuhan me – pada kata menguning adalah . . . .
Pahlawan itu gugur di medan perang. Gugur sama artinya dengan . . . .
Jangan kau petik bunga itu ! Kalimat di samping merupakan kalimat . . . .
Ika pekerjaannya adalah melayani penumpang dalam pesawat terbang.
Ika adalah seorang . . . .
Anak itu bermuka tebal. Bermuka tebal artinya adalah . . . .
Masalah yang masih hangat dibicarakan oleh banyak orang adalah . . . .
Anak itu dibawa ke . . . untuk diimunisasi.
Pertunjukkan drama tanpa kata-kata dan lebih menekankan pada gerak dan mimik wajah disebut . .
..
Besar pasak dari pada . . . besar . . . dari pada pendapatan.

III.Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Buatlah kalimat yang menggunakan imbuhan ber- yang berarti :
a. memakai
b. Mengeluarkan bunyi
2. Deskripsikanlah teman sebangkumu,paling sedikit tiga kalimat !
3. Artikan peribahasa di bawah ini !
a. Tidak ada gading yang tak retak b. Air beriak tanda tak dalam
4. Buatlah kalimat yang diperluas dengan keterangan waktu !
5. Buatlah kalimat yang menggunakan kata gabung “ meskipun “ !

