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MATEMATIKA

01. E
02. B
03. A
04. B
05. D

06. D
07. C
08. C
09. C
10. C

Website: www.quin.web.id, e-mail: belajar–yuk@hotmail.com

11. A
12. D
13. B
14. E
15. B
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PEMBAHASAN TO-3 KELAS X IPS
BAHASA INGGRIS
26. Arid berarti gersang, maka kata yang bersinonim dengannya adalah: (A) Barren (gersang/tandus),
bukan lush, fertile, fruitful, atau productive yang kesemuanya bermakna subur.
27. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada kalimat akhir paragraf pertama, maka jawaban yang
paling tepat adalah: (E) The Sahara Desert used to be fertile with heavy rainfall and tropical
climate.
28. Berdasarkan penjelasan pada kalimat kedua dan ketiga pada paragraf terakhir, maka jawaban yang
paling tepat adalah: (D) The New Valley Project was designed to provide the Sahara nations with
enough water by the help of the UN fund.
29. Menurut teori yang dikemukakan pada paragraf kedua, perubahan yang terjadi pada gurun Sahara
terjadi secara bertahap (gradually), bukan secara cepat (quickly). Maka kalimat yang tidak sesuai
dengan teks adalah: (C) The theory about The Sahara said that thousands of years ago the climate
in the Sahara quickly began to become hotter.
30. Isi teks adalah membahas tentang gurun Sahara baik kepentingannya, perubahannya, serta
perkembangan pembangunan proyek disana. Dengan demikian pilihan (B) The Sahara desert
menjadi topik yang paling tepat karena mencakup keseluruhan isi teks.
31. “Could you get me some ink?” yang dikatakan ibu pada Naura berarti “Bisakah kamu ambilkan tinta
untukku?” maka dengan demikian pilihan yang paling tepat adalah: (E) Mother asks Naura to get
some ink (Ibu meminta Naura untuk mengambilkan tinta untuknya).
32. Salsa mengungkapkan bahwa suhu ruangan sangat panas, maka permintaan Salsa terhadap Agatha
yang paling tepat adalah permintaan untuk membuka jendela agar angin segar bisa masuk: (D)
Could you open the window, please?
33. Kalimat They have done their job very well merupakan kalimat dalam bentuk Present Perfect Tense.
Maka kata bantu (auxiliary) “have” adalah yang digunakan untuk membentuk pola Elliptical
Construction. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah: (C) And so have we.
34. Question Tag untuk setiap kalimat permintaan tolong atau perintah adalah: (A) Will you.
35. Dalam konteks Past Continuous Tense sebagaimana pada kalimat soal, kata sambung (conjunction)
“while”mengindikasikan 2 aktivitas yang sedang berlangsung dalam waktu yang bersamaan di masa
lalu, dan dengan demikian kalimat sebelum dan sesudah “while” mesti sama-sama menggunakan
pola Past Continuous Tense (was/were + verb-ing). Maka jawaban yang tepat adalah: (D) Were
studying Past Continuous.

