Ujian masuk SMA BUDI MULIA T.P. 2016 – 2017

MATEMATIKA
1.

2.

Jika :

5 * 2 = 21
8 * 4 = 48
7 * 6 = 13
maka hasil dari 9 * 7 adalah ....
A. 28
B. 30
Ayah mempunyai sejumlah uang.

C. 32
D. 35
dari uang ayah diberikan kepada Toni dan

dari uang ayah

diberikan kepada Rina, sedangkan sisa uang ayah sekarang adalah Rp 180.000,00. Besar uang ayah
yang diberikan kepada Toni adalah ....
A. Rp 300.000,00
C. Rp 330.000,00
B. Rp 320.000,00
D. Rp 350.000,00
3.

Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 18 orang pekerja. Pada
hari ke-5, pekerjaan dihentikan selama 4 hari karena kehabisan bahan baku. Jika pekerjaan itu harus
selesai sesuai rencana awal, maka banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah ....
A. 24 orang
C. 8 orang
B. 16 orang
D. 6 orang

4.

Jika √
dan √
A. 4a – 4b
B. 4a – 3b

5.

Tiga suku berikutnya dari barisan bilangan 4, 5, 5, 7, 6, 9, 7 ..., adalah ....
A. 11, 8, 13
C. 9, 11, 12
B. 11, 13, 15
D. 13, 11, 8

6.

Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang (3x – 1) m dan lebar (x + 3) m. Jika
keliling taman tersebut 68 meter, maka luas taman tersebut adalah ....
A. 198 m2
C. 243 m2
B. 208 m2
D. 253 m2

7.

Diketahui himpunan A = {faktor dari 16}. Banyak himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota
adalah ....
A. 12
C. 8
B. 10
D. 6

8.

Sebuah fungsi f dinyatakan dengan notasi f (2x – 1) = 6x – 5. Nilai dari f (5) adalah ....
A. –17
C. 13
B. –13
D. 17

9.

Perhatikan gambar!
y
2
x
m
-4

, maka hasil dari √

√

adalah ....
C. 3a – 4a
D. 3a – 2a

Grafik garis k tegak lurus dengan grafik garis m dan memotong sumbu - x di
titik (2,0). Persamaan garis k adalah ....
A. y – 2x = –4
B. x + 2y = 1
C. x + 2y = 2
D. 2y – x = –2
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10. Perhatikan gambar!
Keliling bangun di samping adalah ....
A. 72 cm
B. 70 cm
C. 68 cm
D. 66 cm

3 cm
10 cm

5 cm

8 cm

11. Perhatikan grafik tarif taxi berikut!
Jika Johny naik taxi sejauh 20 km, maka biaya yang harus ia
bayar adalah ....
A. Rp 63.000,00
B. Rp 65.000,00
C. Rp 66.000,00
D. Rp 67.000,00

Tarif (dalam ribuan rupiah)

40

28
19

4
7
11
Jarak (dalam km)

0

12. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 m
12 m. Di tengah-tengah taman
tersebut dibuat kolam ikan yang berbentuk persegi dengan ukuran sisi 5 meter. Di sekeliling kolam ikan
dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Jika sisa taman akan ditanami rumput, maka luas taman yang akan
ditanami rumput adalah ....
A. 128 m2
C. 131 m2
B. 130 m2
D. 133 m2
13. Perhatikan gambar !

D
C
Q

12 cm

4 cm
A

Panjang sisi PQ pada gambar di samping adalah ....
A. 2 cm
B. 2,4 cm
C. 2,8 cm
D. 3 cm

B

P
24 cm

14. Perhatikan gambar!
86o

x

144o

Besar sudut yang ditunjukkan dengan huruf x pada
gambar di samping adalah ....
A. 36o
C. 58o
B. 48o
D. 64o

15. Rio ingin membuat kerangka balok menggunakan kawat dengan ukuran 12 cm 10 cm
panjang kawat yang dimiliki Rio 5 meter, maka sisa kawat yang dimiliki Rio adalah ....
A. 40 cm
C. 25 cm
B. 30 cm
D. 20 cm

8 cm. Jika
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16. Perhatikan gambar!
Gambar di samping adalah sebuah bola yang dimasukkan ke dalam tabung. Jika
volume bola 8 liter, maka volume tabung tersebut adalah ....
A. 10 liter
C. 15 liter
B. 12 liter
D. 16 liter

17. Perhatikan gambar!

12 cm

40 cm
18 cm

Gambar di samping adalah sebuah papan nama yang bagian
kanan dan kiri nya terbuka. Jika Victor ingin membuat papan
nama tersebut dari bahan kertas karton, maka luas kertas
yang diperlukan adalah ....
A. 1.920 cm2
C. 1.860 cm2
B. 1.900 cm2
D. 1.800 cm2

18. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa wanita adalah 78 dan rata-rata ulangan matematika siswa
pria adalah 70. Jika rata-rata keseluruhan di kelas itu 73 dan banyak siswa seluruhnya 40 siswa, maka
banyak siswa pria di kelas itu adalah ....
A. 15 siswa
C. 22 siswa
B. 18 siswa
D. 25 siswa
19. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini!
Diagram di samping adalah pembagian kelompok belajar di suatu kelas.
(A)
Jika banyak siswa yang ada di kelompok B dan F adalah 63 siswa, maka
selisih banyak siswa pada kelompok C dan D adalah ....
(F) o 110o
45
o
A. 5 siwa
C. 15 siswa
60 (B)
80o
B.
10
siswa
D. 20 siswa
o
(E)

45

(C)

(D)

20. Seorang ibu mempunyai 2 anak perempuan dan 3 anak laki – laki. Jika ibu itu akan mengajak 2 orang
anaknya pergi ke pasar, maka peluang yang diajaknya adalah 1 anak perempuan dan 1 anak lelaki
adalah ....
A.

B.

C.

D.

BAHASA INDONESIA
21. Kalimat-kalimat di bawah ini kurang efektif, kecuali…
a. Pak Guru sedang membicarakan tentang tanaman buah berpolong-polong.
b. Kami sedang mengikuti ujian masuk SMA Budi Mulia Pematangsiantar.
c. Kepala Sekolah menanyakan guru BP tentang murid baru pindahan dari Lampung itu.
d. Atas kehadirannya, kami dari pihak panitia menyampaikan diperbanyak terima kasih.
22. Kalimat berikut efektif, kecuali…
a. Pertemuan itu diadakan untuk menyamakan pandangan para kader tentang haluan dan perjuangan
partai.
b. “ Di mana Saudara menyimpan arsip bukti penerimaan buku-buku baru ? “
c. “ Jangan sekali-sekali Saudara membuang sampah di sembarangan tempat ! “
d. Kenyataan hidupnya sangat jauh dari harapannya ketika meninggalkan desanya menuju tanah
perantauan.

3

Ujian masuk SMA BUDI MULIA T.P. 2016 – 2017
Cermati paragraf berikut !
Perhatian pemerintah terhadap sekolah khusus yang mengelola anak-anak yang kurang cerdas alias
disabilitas sangatlah kurang. Sekolah dibiarkan berkembang secara swadaya dan memanfaatkan alatalat bantu seadanya. Padahal, sekolah yang demikian itu merupakan sekolah khusus baik dalam
pengelolaan, perhatian maupun dalam alat-alat bantu pelajaran. Sebaliknya, perhatian terhadap
sekolah umum alias sekolah biasa sangatlah memadai baik dalam pengelolaan, peralatan maupun
dana pendidikan.
23. Gagasan utama penulis dalam paragraf di atas…
a. Sekolah umum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.
b. Sekolah umum memiliki peralatan pendidikan yang lengkap.
c. Pemerintah akan lebih memerhatikan sekolah yang mengelola anak-anak yang kurang cerdas.
d. Pemerintah kurang memperhatikan sekolah yang mengelola anak-anak yang kurang cerdas.
Perhatikan kalimat berikut !
Kepada peserta Ujian Masuk SMA Budi Mulia harap berbaris di halaman sekolah sebelum memasuki
ruang ujian !
24. Kalimat di atas tidak efektif karena …
a. tidak efektif
b. kurang jelas isi kalimatnya
c. tidak memiliki predikat kalimat
d. tidak memiliki subjek kalimat
Cermati paragraf berikut !
1) PASKIBRAKA atau Pasukan Penggerek Bendera Pusaka adalah siswa-siswi terbaik dari beberapa
sekolah dari seluruh Nusantara. 2) Mereka mewakili seluruh pelajar Indonesia menaikkan dan
mengibarkan Sang Merah Putih yang gagah itu. 3) Mereka merupakan hasil seleksi ketat dan
serius karena harus sehat secara fisik maupun mental serta memiliki wawasan kebangsaan yang
luas. 4) Digembleng, dilatih, dan dibiasakan berdisipin tinggi terutama kepada mereka ditanamkan
wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang kuat. 5) Diharapkan, kelak mereka menjadi
pelopor pembangunan bangsa dalam segala bidang dan motor penggerak semangat generasi
muda. 6) Sang Merah Putuh merupakan salah satu lambang kebanggaan nasional selain
kebanggaan lain termasuk bahasa Indonesia
25. Kalimat sumbang dalam paragraf di atas …
a. paragraf 2)
b. paragraf 3)
c. paragraf 4)
d. paragraf 6)
Perhatikan paragraf berikut !
1) Warsito menyiapkan tiga butir telur dan mempersilakan temannya makan. 2) Husen mengambil satu
butir telur itu lalu mengupasnya pelan-pelan. 3) Sementara Warsito mengupas kulit telur dengan cepatcepat lalu langsung menyantapnya. 4) Demikian juga dilakukannya untuk telur ketiga. 5) Setelah selesai
mengupas kulit telur, Husen mengambil pisau dan membelah telur itu menjadi dua bagian, 5) Satu
bagian diberikan kepada Warsito dan satu bagian dimakannya. 6) Tak ayal lagi, Warsito menangis
terharu.
26. Bukti watak Husen “ penderma “ terdapat dalam…
a. kalimat 1)
b. kalimat 2)
c. kaimat 5)
d. kalimat 6)
Bacalah paragraf berikut dengan cermat !
Rombongan pengantar jenazah sudah sepi. Tinggallah Geno sendiri. Anak laki-laki it terus- menerus
bersimpuh di depan gundukan tanah merah. Ia menangis sesenggukan menyebut-nyebut nama Allah. Ia
sepertinya tidak ingin meninggalkan tempat itu. Sementara di atas langit awan gelap mulai turun
menutupi perkampungan pagi itu.
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27. Latar kutipan penggalan cerita di atas adalah…
a. pemakaman pagi hari
b. Geno menangis di pekuburan
c. Geno kehilangan orang tuanya
d. perkampungan di pagi hari
28. Kalimat berikut menggunakan ejaan yang betul, kecuali…
a. Ibu memberi sumbangan Rp 500.000,00 untuk pembangunan jembatan di desa kami.
b. Petani di desa kami mulai membudidayakan kacang Bogor sejak setahun yang lalu.
c. Bawang samosir lebih mahal dari bawang lainnya di pasar.
d. Mengapa Abang terlalu percaya pada kabar burung ?
Cermati paragraf berikut !
Keindahan pantai Tanjung Penyusuk di pulau Bangka masih terlihat alami belum tereksplorasi. Pasir
pantainya terlihat bersih dari sampah. Air lautnya biru kehijauan ……. Batu granit ini tersusun di bagian
bibir pantai seolah menjadi pelindung pantai dari abrasi.
29. Kalimat yang tepat melengkapi paragraf deskripsi di atas adalah…
a. Pesona pantainya semakin lengkap dengan kehadiran pepohonan,
b. Pantai ini diperindah lagi dengan batu granit kekuning-kuningan.
c. Pantai Tanjung Penyusuk ini merupakan objek wisata yang indah.
d. Air laut di sebelah barat lebih tenang daripada sebelah timur.
30. Penulisan judul yang sesuai dengan EYD terdapat di bawah ini yaitu…
a. Peningkatan Swa Sembada Pangan
b. Menelusuri Perjalanan Perjuangan Pahlawan dari Tanah Batak
c. Perlindungan satwa liar dari Perburuan Suku- suku terasing
d. Membangun Indonesia Dalam Berbagai Pandangan Disiplin ilmu
31. Kalimat yang tepat menutup surat lamaran pekerjaan adalah…
a. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.
b. Dengan demikian saya akhiri surat lamaran ini dengan mengucapkan terima kasih.
c. Atas perhatian Bapak / Ibu saya menyampaikan terima kasih.
d. Diperbanyak terima kasih atas semua perhatian Bapak / Ibu kepada saya.
32. Di antara kalimat berikut yang bukan kalimat sumbang adalah…
a. Penegakan hukum yang tegas serta adil sangat dibutuhkan saat ini.
b. Memerlukan pemikir yang cerdas dalam terpecahkannya masalah ini.
c. Harga bahan pokok yang turun naik dan naik lagi membuat masyarakat menderita.
d. Kedua ujung kawat itu harus disambung-sambungkan lagi agar ikatannya kuat.
33. Terdapat penulisan kata yang salah dalam kalimat di bawah ini, kecuali
a. Setelah menyelesaikan strata satu di UGM, abang saya berangkat ke Jepang mengambil progam
pascasarjana.
b. Hanya karena persoalan sepele, perkelahian antar warga sering terjadi.
c. Jangan lupa menyediakan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir.
d. Sebelum mengambil kesimpulan, adakanlah analisa erlebih dahulu.
34. Anak jalanan hidup dari meminta-minta.
Perulangan kata meminta-minta semakna dengan…
a. Anak kecil itu menangis sambil memanggil-manggil ibumya.
b. Kedua remaja itu pandang-memandang namun terdiam.
c. Tampak para penumpang berbincang-bincang menunggu kedatangan bus penjemput.
d. Para atlet berlari-lari mengitari stadion.
Perhatikan paragraf di bawah ini !
Kali kecil di depan rumah temanku terlihat sangat kotor. Warna airnya hitam pekat dan berminyak. Di
pinggir kali, tampak pula tumpukan sampah yang umumnya berupa kantong plastik dan botol plastik
bekas. Kotoran itu terlihat menghambat lajunya air mengalir atau membuat air tergenang….
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35. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah….
a. Dari genangan air itu, tercium bau busuk yang menyengat hidung.
b. Kalau dibiarkan tentunya banjir akan melanda wilayah itu di musim hujan.
c. Ini kesalahan warga setempat yang membuang sampah sebarangan.
d. Dalam hal ini, bila terjadi banjir tidak ada yang dapat dipersalahkan.

POTENSI AKADEMIK
36. Antonim Kebal …
a. Kuat
b. Anti
c. Rentan
d. Ketat
37. Sinonim Citra …
a. Anggapan
b. Gambaran
c. Cita-cita
d. Khayalan
38. Mengantuk : Tidur : Olahraga = …
a. Atlet
b. Juara
c. Lomba
d. Lari
39. Kereta : Rel = …
a. Pesawat : Udara
b. Perahu : Dayung
c. Motor : Mesin
d. Sepeda : Ban
40. Padi : Beras : Nasi = …
a. Kapas : Benang : Baju
b. Air : Sungai : Laut
c. Tanah : Genteng : Batu
d. Pohon : Batang : Kayu
41. 60-50-41-33-26-20 = …
a. 10
b. 15
c. 20
d. 25
42. B-A-D-C-F-E-H-G-J-I = …
a. P-O
b. R-S
c. L-K
d. U-T
43.
Lanjutannya…

a

b

c

d
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44.

a.
b.
c.
d.

+

+

= 50

+

+

= 35

-

+

= 15

+

-

= ……

45
35
25
15

45. Berapa nilai X ?
8
21
56

4
7
8

3
6
4

6
18
X

a. 8
b. 16
c. 20
d. 28
46.
Selanjutnya…

a

b

c

d
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47.
menjadi

seperti

menjadi…

a.

b.

c.

d.

48.

4

2

7

12
6

9

X

22
6

15

35
14

Nilai x adalah…
a. 4
b. 6
c. 8
d. 10
49. Di sebuah kost-kostan, satu blok terdiri atas lima kamar. Dari kiri ke kanan : Beni, Rina, Jaya, Aldi dan
Soni. Aldi bertukar kamar dengan Beni. Soni bertukar dengan Jaya. Aldi juga bertukar kamar dengan
Soni. Siapa yang tinggal panggil kiri ?
a. Beni
b. Jaya
c. Soni
d. Aldi
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50. Niko adalah rangking pertama di kelas. Dion kalah pandai dari Anto, tetapi Anto sama pandai juga
dengan Nando. Nando lebih pandai daripada Yosua.
a. Anto sama pandai dengan Yosua
b. Yosua sama pandai dengan Dion
c. Dion sama pandai dengan Anto
d. Nando lebih pandai daripada Dion

51.

Selanjutnya…

a

b

c

d

52. Kata mana yang bukan kelompoknya ?
a. Bus
b. Kereta api
c. Becak
d. Pesawat
53. Kata mana yang bukan kelompoknya ?
a. Peserta
b. Murid
c. Siswa
d. Pelajar
54. Kaki : Duri : Sepatu = …
a. Tubuh : Penyakit : Pakaian
b. Tangan : Luka : Sarung Tangan
c. Perahu : Badai : Radar
d. Mobil : Karat : Dempul
55. Ibu : Belanja : Pasar = …
a. Ayah : Kerja : Mobil
b. Murid : Belajar : Sekolah
c. Ayah : Pulang : Oleh-Oleh
d. Murid : Buku : Baca
56. 3-5-15-75-…
a. 1.125
b. 1.215
c. 1.225
d. 1.235
57. 4-9-19-34-54- …
a. 69
b. 80
c. 79
d. 97
58. Semua anak SD kelas 2 bisa membaca. Sebagian anak SD kelas 2 bisa menulis. Sebagian anak yang bisa
menulis tentu bisa berhitung.
a. Anak yang bias menulis tentu bisa membaca
b. Anak yang bisa menulis tentu bisa berhitung
c. Sebagian anak bisa membaca, menulis dan berhitung
d. Anak yang bisa membaca belum tentu bisa berhitung
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59.

Selanjutnya…

a

b

c

d

60. Widya cantik dan pintar. Lusi tidak pintar, tapi kaya.
a. Lusi mungkin bukan orang cantik yang kaya
b. Widya dan Lusi tidak kaya, tapi cantik dan pintar
c. Widya dan Lusi sama cantik dan kaya
d. Widya cantik dan kaya
61. Sinonim Identik …
a. Sejenis
b. Sama
c. Mirip
d. Tiruan
62. Antonim Mitra …
a. Kongsi
b. Sekutu
c. Saingan
d. Perusak
63. Mana yang bukan kelompoknya?
a. Lidah
b. Telinga
c. Mata
d. Tangan

64.
Jika haus :
Maka harus minum :
Jika harus minum = …
a.

b.

c.

d.
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65. Mana yang tidak pada tempatnya ?
a. Akselerasi – Percepatan
b. Defisit – Kekurangan
c. Gersang – Subur
d. Konkret – Nyata
66. Akses (sekten) konsisten
Gemar (………..) Polemik
a. Mikram
b. Rammik
c. Kamrin
d. Imkarm
67. Manakah gambar yang berbeda ?

68.
69.
70.

A
A

b
b

c
c

d
d

68. Burung : Terbang : Udara
a. Ibu : Memasak : Bumbu
b. Makan : Nasi : Meja
c. Rokok : Kabur : Asap
d. Ikan : Berenang : Air

69.

Selanjutnya …

a

a

b

b

c

c

d

d

70. Yogyakarta = 10 km
Jakarta
= 7 km
Magelang = 8 km
Surakarta = ….. ?
a. 12 km
b. 11 km
c. 10 km
d. 9 km
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71. Berapa angka pada segitiga yang kosong?

1

1

1

6

3

1

3

4
a.
b.
c.
d.

1

?
1

4

7
17
21
24

72. Kata mana yang memiliki arti paling dekat dengan Varietas ?
a. Macam-macam
b. Jenis Tertentu
c. Variasi
d. Aneka ragam
73.

6

4

x

5

3

3

2

1

X adalah…
a. 45
b. 48
c. 54
d. 55
74.

4

5

9

14

2

8

13

19

24

22

20

20

24 a

24b

26 c

24 d

b

c

Selanjutnya …

a

d
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75.
B

8

H

18

3

E

13

K

23

N

M

33

M
a

23
b

33
c

Nd

Selanjutnya…

a

b

c

d

76. Berapakah angka yang tepat dalam tanda kurung (?)
23 (30) 37
44 (?) 54
a. 49
b. 50
c. 59
d. 60
77.
3

x

10

45
38

17
24

31

Angka yang tepat untuk kolom x adalah …
a. 50
b. 52
c. 54
d. 56
78. Rina dan Rini suka makan bakso. Ranu dan Rina suka mie ayam. Siapa yang suka bakso dan mie ayam ?
a. Ranu
b. Rina dan Ranu
c. Rini
d. Rina
79. Air adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Masyarakat di padang pasir hanya sedikit memiliki
persediaan air..
a. Masyarakat di padang pasir hanya sebagian memerlukan air
b. Air bukan hal yang pokok bagi masyarakat padang pasir
c. Masyarakat di padang pasir harus hemat memakai air
d. Meski tanpa air masyarakat di padang pasir tetap dapat hidup
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80.
A

BB

CCCC

EEEE
EEEE
EEEE

EEEE
EEEE

DDDD
DDD

Selanjutnya …

EEEE
EEEE
EEE
a

b

EEEE
EEE

c

d

81.

?

Tanda Tanya (?) adalah…

a

a

b

b

c

c

d

d

82. Tembakau : Rokok : Isap
a. Beras : Nasi : Jemur
b. Gandum : Roti : Makan
c. Teh : Susu : Minum
d. Kulit : Sepatu : Kaki
83. Mana yang harus dibuang ?
a. Tokyo
b. Manila
c. New York
d. Jakarta
84. Kata yang bukan kelompoknya adalah…
a. Estafet
b. Marathon
c. Loncat indah
d. Lari Gawang
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85. Sinonim wahana …
a. Sarana
b. Dunia
c. Planet
d. Bagian
BAHASA INGGRIS
TEXT 1
FOR NO 86 - 89
Once upon a time, lived a group of mice under a tree in peace. However, a group of elephants crossing the
jungle unknowingly destroyed the homes of all the rats. Many of them were even crushed to death.
Then, the king of rats decided to approach the elephant’s chief and request him to guide his herd through
another route. On hearing the sad story, the elephant’s king apologized and agreed to take another route.
And so the live of the rats were saved.
One-day elephant-hunters came to the jungle and trapped a group of elephants in huge nets. Then the
elephant king suddenly remembered the king of the rats. He summoned one of the elephants of his herd,
which had not been trapped, to seek help from the king and told him about the trapped elephants.
The rat’s king immediately took his entire group of rats and they cut open the nets, which had trapped the
elephant’s herd. The elephant’s herd was totally set free. They danced with joy and thanked the rats.
86. Who helped the elephant’s herd free?
a. entire group of rats did
b. the hunters did
c. a group of king did
d. the elephant hunter
87. What destroyed the homes of all rats?
a. the hunter did
b. elephant-hunter did
c. elephant’s herd did
d. a group of elephant did
88. Which statement is true based on the text?
a. a group of hunters were happy for being saved.
b. a group of elephants trapped the elephant-hunters in the jungle.
c. the rats made the nets open.
d. the rats were thankful for saving the hunters.
89. “He summoned one of ………….”
The underlined word means…
a. ordered somebody to come
b. left the area
c. invite children to go with
d. saved other

TEXT 2
FOR NO 90 - 92
Waves are beautiful to look at, but they can destroy ships at sea, as well as house arc buildings near the
shore. What causes waves? Most waves are caused by winds blowing over the surface of the water. The
sun heats the earth, causing the air to raise the winds to blow. The winds blow across the sea, pushing little
wavers into bigger and bigger ones.
The size of a wave depends on how strong the wind is, how long it blows, and how large the body of water
is in a small bay, big waves will never build up. But at sea the wind can build up giant, powerful waves.
A rule says that height of a wave (in meters) will usually be no more than one-tenth of the wind’s speed (in
kilometers). In other words, when the wind is blowing at 120 kilometers per hour, most waves will be about
twelve meters. Of course, some waves may combine to from giant waves that are much higher. In 1933 the
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United States Navy reported the largest measured wave in history. It rose in the Pacific Ocean to a height of
thirty-four meters.
90. Which of the following is not true according to the passage? The size of a wave depends on…
a. how fast the wind blows
b. how powerful the wind is
c. how long the wind blows
d. how long the sun heats the earth
91. One can guess the height of a wave by…
a. measuring the height of smaller waves that form it.
b. knowing how fast the wind is blowing.
c. measuring the heat of the sun.
d. examining the damage it causes
92. Paragraph 3 mainly tells us about…
a. the size of the waves
b. the substances to cause the wave
c. the speed of the waves
d. the way waves are formed
93. I can’t swim fast,…
a. and so can my brother
b. but my brother can
c. and neither can my brother
d. and so my brother
94. Andang
: ”Where are the old magazines?”
Lina
: “They…………in the closet.”
a. kept
b. be kept
c. are keeping
d. are kept
95. I have two brothers; One of them is kind but, …….. is not.
a. another
b. other
c. others
d. no other
96. It ……….. since I came yesterday.
a. has been raining
b. rains
c. is raining
d. rained
97. She is concerned ……… the case that can harm the boys.
a. from
b. with
c. of
d. for
98. “Could you mind………me home please?”
“ Sure”
a. taken
b. take
c. took
d. taking
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99. What do you call your sister’s daughter?
a. cousin
b. nephew
c. niece
d. sibling

100. She was sitting ……… many students in a new class.
a. on
b. between
c. among
d. of
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