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1.

Bahasa yang baik digunakan dalam iklan adalah, kecuali....
a. Menggunakan bahasa yang panjang dan berbelit-belit.
b. Menggunakan gambar dan tulisan yang menarik.
c. Bertujuan membujuk masyarakat untuk membeli.
d. Berisi fakta yang sebenarnya dari barang dan jasa yang ditawarkan.

2.

Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah sebagai berikut, kecuali....
a. Mengubah subjek menjadi objek.
b. Mengubah imbuhan me- menjadi imbuhan di- pada predikat
c. Mengubah imbuhan di- menjadi imbuhan me- pada predikat
d. Mengubah objek menjadi subjek.

3.

Ponds
Pelembab yang memutihkan dalam 7 hari
Iklan di atas termasuk jenis iklan....
a.
b.
c.
d.

Penawaran barang
Penawaran jasa
Permintaan barang
Permintaan jasa

4.

Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat aktif adalah....
a. Galuh terjatuh dari sepeda.
b. Tikus dimakan kucing.
c. Riana tersenyum bahagia.
d. Adik bermain bola.

5.

Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat pasif adalah....
a. Bibi memasak sayur bayam.
b. Siswa-siswa sedang berlari dengan cepat.
c. Weni membeli pensil, penghapus, dan penggaris.
d. Bola ditendang oleh Hanif.

6.

Iklan di bawah ini yang termasuk iklan permintaan adalah....
a. Jasa Menjahit Symphoni
Jahitan cepat, professional, dan rapi.
b. Starshine
Sabun mandi wangi buah dan bunga yang menyegarkan.
c. Dibutuhkan Tenaga Pengajar
Usia maksimal 28 tahun. Pendidikan minimal S1. Menyukai anak-anak dan dunia pendidikan.
Berdomisili di Bandung.
Kirim lamaran ke PO BOX 2175. Lamaran diterima paling lambat satu minggu setelah dimuat iklan
ini.
d. Teh Manis Segar
Rasa teh alami dari alam.
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7.

Kalimat yang termasuk kalimat pasif tidak berobjek adalah....
a. Cery sedang bermain boneka.
b. Meidy ditemani ibunya ke salon.
c. Fahira memasak ayam goreng kesukaannya.
d. Sahna terjatuh di tanah.

8.

Kalimat yang termasuk kalimat aktif tidak berobjek adalah....
a. Ayah membawa oleh-oleh dari Bandung.
b. Fajri dan teman-temannya bermain bola di lapangan sekolah.
c. Adik terlambat datang ke sekolah.
d. Doni diajak oleh pamannya ke Jakarta.

9.

Iklan yang termasuk jenis iklan penawaran jasa adalah....
a. Service HP
Cepat, murah, dan hasilnya memuaskan.
Hub: Jaka 022-876534
b. Dibutuhkan Tenaga Marketing
Usia maksimal 30 tahun. Pendidikan minimal D3 jurusan marketing. Mempunyai kendaraan dan
SIM C. Bersedia ditempatkan di luar Jawa.
Kirim lamaran ke PO BOX 1243, Bandung.
c. Vianka
Lotion yang melembutkan dan menghaluskan kulit.
d. Dicari
Rumah dengan luas 1 hektar. Lokasi di Bandung. Untuk syuting sinetron “Aisyah”.
Hubungi: Fandi 08762453615

10. Ibu menanak nasi di dapur.

Pola kalimat di atas adalah....
a. S-P-O
b. S-P-K

c. S-P-O-K
d. S-P-Pel-K

11. Cerpen itu ditulis Sandra.

Kalimat di atas termasuk kalimat....
a.
b.
c.
d.

Pasif berobjek
Pasif tidak berobjek
Aktif berobjek
Aktif tidak berobjek
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12. Bunga mawar disiram Ninda.

Kalimat di atas jika diubah menjadi kalimat aktif adalah....
a.
b.
c.
d.

Disiram Ninda, bunga mawar.
Bunga mawar tersiram Ninda.
Ninda menyiram bunga mawar.
Menyiram bunga mawar Ninda.

13. Kalimat aktif transitif adalah....

a.
b.
c.
d.

Kalimat yang predikatnya diikuti pelengkap.
Kalimat yang predikatnya diikuti keterangan.
Kalimat yang predikatnya diikuti subjek.
Kalimat yang predikatnya diikuti objek.

14. Kalimat yang berpola S-P-O-K adalah....

a.
b.
c.
d.

Nira membeli buku tulis.
Ibu membeli buah-buahan di supermarket.
Kemarin, Sandi terlambat datang ke sekolah.
Ola diberi kalung perak.

15. Ananda ditemani ibu ke toko buku.

Pola kalimat di atas adalah....
a. S-P-O
b. S-P-Pel
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c. S-P-O-K
d. S-P-K
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