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Team unsma.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. Kunjungi 
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1. Kunci : E 
Pembahasan : 

Topik wacana menceritakan tentang Speech Production yang kita simpulkan dari keseluruhan isi 
wacana. 
 

2. Kunci : C 
Pembahasan : 

Exhale = breathe out (bernafas) 

 

3. Kunci : A 
Pembahasan : 

Sangat jelas dapat kita temukan pada paragraph 2 Kalimat pertama. 
 

4. Kunci : C 
Pembahasan : 

Pernyataan pilihan yang paling benar adalah objection  Sangat jelas kita temukan penjelasan tersebut 
pada paragraph 4. 
 

5. Kunci : D 
Pembahasan :   

Teks menceritakan tentang the advantages and dis advantages of printed newspaper. 
 

6. Kunci : B 
Pembahasan :    

Paragraph ketiga menceritakan tentang keuntungan-keuntungan dari iklan. 

 

7. Kunci : D 
Pembahasan :    

Tujuan dari mengiklankan sebuah produk dari sebuah perusahaan adalah mempromosikan bisnis 
khususnya penjualan produk baru tersebut. 
Informasi tersebut dapat ditemukan pada paragraph 3. 
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8. Kunci : D 
Pembahasan :    

Yang bukan merupakan alasan dari pernyataan soal adalah pilihan D, dapat ditemukan pada 
paragraph 4. 
 

9. Kunci : D 
Pembahasan :   

Teks menceritakan tentang kehidupan orang-orang di negara Nepal. 
 

10. Kunci : C 
Pembahasan :    

Sangat jelas bahwa negara Nepal adalah Negara yang terisolasi, dapat ditemukan pada kalimat 
ketujuh pada pada paragraph tersebut. 
 

11. Kunci : D 
Pembahasan :    

Sangat jelas bahwa Pluto bertemu pada  Persephone dan jatuh cinta kepadanya.   
12. Kunci : E 

Pembahasan :    

The communicative purpose dari wacana tersebut adalah menceritakan sesuatu yang menghibur 
kepada pembaca-nya.(narrative). 
 

13. Kunci : B 
Pembahasan :    

Penulis menggunakan kalimat langsung direct speech untuk menyatakan kalimat yang nyata. 
 

14. Kunci : B 
Pembahasan :   

Sangat jelas dapat ditemukan bahwa raja dari dewa-dewa  adalah Zeus. 

 

15. Kunci : A 
Pembahasan :    

Sangat jelas bahwa pernyataan/wacana diatas adalah jenis memo. 
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