Pembahasan
Latihan Soal
UN SMK

Bahasa Inggris

Latihan Soal
Mata Pelajaran
Bahasa Inggris
Oleh Team Unsmk.com

1

Pembahasan Soal
Disusun oleh : Team unsmk.com

Team unsmk.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. Kunjungi
http://unsmk.com untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2016. Dapatkan akses untuk mendapatkan
latihan dan prediksi soal dalam bentuk ebook (pdf) yang bisa didownload di member area apabila akun
Anda sudah kami aktifkan.

1.

Jawab : E
Pembahasan :
Wacana dikategorikan berbentuk deskripsi.

2.

Jawab : C
Pembahasan :
Jawaban dapat ditemukan pada paragraph kedua.

3.

Jawab : A
Pembahasan :
Jawaban dapat ditemukan pada paragraph pertama
kalimat ketiga.

4.

Jawab : B
Pembahasan :
Sangat jelas didalam wacana yang diculik adalah 23 guru dan seorang guru.

5.

Jawab : E
Pembahasan :
Jawaban dapat ditemukan pada kalimat ke tiga.

6.

Jawab : E
Pembahasan :
Pernyataan yang tidak sesuai dengan wacana adalah pilihan E.

7.

Jawab : B
Pembahasan :
Wacana menfokuskan kepada Shangri-La Bangkok.
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8.

Jawab : A
Pembahasan :
Kesimpulan dari seluruh isi wacana.

9.

Jawab : C
Pembahasan :
Tujuan dari wacana adalah menceritakan tentang kemewahan Shangri-La Bangkok.

10. Jawab : E

Pembahasan :
Paragraph kedua menceritakan tentang bagian-bagian dan kualitas dari Shangri-La Bangkok.

11. Jawab : D

Pembahasan :
Bustle = movement (perpindahan, pergerakan).

12. Jawab : D

Pembahasan :
Kesimpulan dari isi wacana.

13. Jawab : D

Pembahasan :
Paragraph kedua menceritakan tentang tugas-tugas pemerintah yang berhubungan dengan pajak.

14. Jawab : C

Pembahasan :
Jawaban dengan jelas dipaparkan pada paragraph
ketiga.

15. Jawab : D

Pembahasan :
Pernyataan yang tidak sesuai adalah pilihan D, bahwa jumlah pajak pendapatan yang disetorkan ke
negara adalah sama antara orang miskin dan kaya.

Team unsmk.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional dan Sbmptn
2016. Kunjungi http://unsmk.com untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2016. Dapatkan akses untuk
mendapatkan latihan dan prediksi soal dalam bentuk ebook (pdf) yang bisa didownload di member area
apabila akun Anda sudah kami aktifkan.
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