
SOALAN DAN JAWAPAN 
 
soalan  33 dan Soalan 34 
 
Pilih ayat yang paling sesuai sebagai jawapan kepada ayat yang bergaris. 
 
33 Kamukah yang menelefon saya petang semalam? 
 
A Ya, petang semalamlah saya menelefon kamu. 
B Ya, memang saya yang menelefon kamu petang semalam. 
C baru petang semalam saya menelefon kamu.  
D Ya, petang semalam kamulah yang menelefon saya.  
 
34 Apakah bahan-bahan yang saudara gunakan untuk membuat barang ini ??  
 
A Untuk membuatnya, gunakan sedikit gam, kertas surat khabar dan air.  
B Barang-barang itu ialah sedikit gam, kertas surat khabar dan air.  
C Sedikit gam, kertas surat khabar dan air antara bahan yang saya perlukan.  
D saya hanya menggunakan sedikit gam, kertas surat khabar dan air.  
Pilih ayat yang paling sesuai sebagai jawapan kepada soalan yang bergaris. 
 
42 Bagaimanakah dia memperoleh wang untuk memulakan perniagaannya itu?  
 
A Setelah mendapat wang dengan mencagarkan tanahnya, dia memulakan perniagaannya itu.  
 
B Dia mendapat wang bagi memulakan perniagaan di atas tanahnya itu.  
 
C Untuk mendapatkan wang, dia memulakan perniagaan mencagar tanahnya.  
 
D Dia dapat memulakan perniagaannya itu dengan rnencagar tanahaya.  
 
43  Bolehkah kamu membawa adik saya yang sakit ini ke klinik?  
 
A Sudah tentu. Lagipun, klinik dibuka 24 jam.  
 
B Sudah tentu. Saya pun memang hendak ke klinik.  
 
C Boleh juga. Adik kamu pernah dirawat di klinik itu.  
 
D Boleh juga. Saya kenal jururawat di klinik itu.  
 
Pilih soalan yang paling sesuai untak ayat yang bergaris. 
 
38 "Sekiranya hujan, Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah akan diadakan di dewan sekolah, " kata 
Guru Besar itu. 
A Mengapakah Hari Ucapan dan Penyarnpaian Hadiah akan diadakan di dewan sekolah sewaktu  
hujan? 
B Bagaimanakah Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah itu akan diadakan jika hujan?  
C Bilakah Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah akan diadakan sekiranya hujan?  
D Di manakah Hari Ucapan dan Penyarnpaian Hadiah akan diadakan jika hujan?  
 
39 Ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan disambut dengan paluan kompang dan bunga manggar  
oleh murid-murid. 
A Siapakah yang menyarnbut ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan?  
B Bagaimanakah ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan disambut oleh murid -murid? 
C Mengapakah ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan disambut oleh murid -murid? 
D Dari manakah sambutan untuk Yang Berhormat Menteri Pendidikan dilakukan oleh murid -murid? 
Pilih a~at yang paling iesuai sebagai jawapan ayat yang bergaris.  
 
41. Bilakah Pak Omar akan ke rumah Nani? 



A. Nani akan menjemputnya. 
B. Itu rumah Nani jauh dari sini. 
C. Boleh jadi,dia akan ke sini bersama Nani. 
D. Petang nanti, Pak Omar akan ke rumah Nani.  
 
42: Jauhkah lagi tempat anda menjala ikan'? 
A. Sekejap lagi kita akan sarnpai 
B. Lebih kurang dua puluh meter dari  
C. Tidak, kira-kira sepuluh minit perjalanan. 
D. Tempat itu berhampiran rumah Abang Zul. 
 
25. Leela bertanya, "________________ ".  
Liza menjawab, "saya tidak sihat dan tidak ada selera hendak makan.  
 
Soalan Leela ialah 
A. Mengapa awak tidak makan buah-buahan ini? 
B. Bila awak hendak makan buah-buahan ini? 
C. Saya rasa awak tidak berapa sihat pada pagi ini?  
D. Orang tidak sihat tidak boleh makanlah ? 
 
26 Falihah bertanya,  
"Fahilah menjawab, "Saya hendak rmenjadi seorang peguam".  
 
Soalan Fatihah ialah  
A. Cita-cita awak hendak jadi peguamkah?  
B. Apakah cita-cita awak untuk mesa hadapan?  
C. Saya hendak jadi seorang peguamkah?  
D. menjadi peguamkah cita-cita awak? 
 
27. Rafidah bertanya," _____________ Rohana menjawab,"kita mestilah berusaha bersungguh -sungguh 
setiap hari." 
 
Soalan Rafidah ialah 
A. Bagaimana jika mahu berjaya peperiksaan kita nanti?  
 B. Apakah yang patut dilakukan untuk berjaya dalam peperiksaan?  
 C. Kalau berusaha bersungguh boleh berjayakah kita?  
 D. Bagaimana kalau kita berusaha bersungguh sungguh? 
Soalan 37 hingga 39. Pilih ayat yang paling, sesuai sebagai jawapan kepada ayat yang bergaris 
 
37. Aminkah yang menghantar buku ini semalam ? 
 
A. Ya, baru semalam  Amin menghantarnya. 
B. Ya, semalamlah kamu dihantar buku itu. 
C. Ya, Amin yang menghantar buku itu semalam. 
D. Ya, awaklah yang menghantar buku itu semalam. 
 
38. Bilakah dia sampai di sini? 
 
A. Dia telah sampai di sini 
B. Dia sampai di sini pagi tadi 
C. Barangkali dia akan sampai esok 
D. Dia akan sampai di sini petang esok 
 
39. Di manakah karnu letak cermin mata saya ? 
 
 A. Cermin mata di atas meja  
B. Saya yang letak di atas meja  
C. Saya meletakkanya di atas meja.  
D. Cermin mata diletak di atas meja. 
28. Azizah tidak ingat ..... .. rupa orang yang mengambil begnya itu.  



A. berapa 
B. siapa 
C. mengapa  
D. bagaimana 
Pilih soalan yang sesuai untak jawapan yang diberi.  
 
 45. Jawapan: Eksport utama negara kita ialah getah, bijih timah dan kelapa sawit ?  
  A. Adakah getah bijih timah dan kelapa sawit merupakan eksport utama negara kita ?  
  B. Apakah negara utama pengeluaran hasil getah, bijih timah dan kelapa saw it ? 
  C. Negara kita terkenal dengan apa ? 
  D. Apakah eksport utama negara kita ? 
 
 46. Jawapan: Kairani menjawab, "Orang yang datang ke rumah saya semalam ialah pakcik  
  saya yang tinggal di Perlis.� 
  A. Di mana pakcik kau tinggal Kairani ? 
  B. Kairani, yang datang semalam itu pakcik kaukah ? 
  C. Siapa yang datang ke rumah kau semalam, Kairani ?  
  D. Kairani, mengapa orang itu datang ke rumah kau semalam ?  
 
 
 
Pilih soalan yang sesuai untak menjawab ayat-ayat yang diberi. 
 
45. Rozita manjawab, "Ya, saya yang menghantar surat itu kepada kamu."  
A. Mestikah kamu yang menghantar surat kepada saya ?  
B. Siapakah yang menghantar surat kepada saya ?  
C. Pernahkah kamu menghantar surat kepada saya ?  
D. Adakah kamu yang menghantar surat kepada saya ?  
 
 46. Buku Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang paling tebal tahun ini. 
  A. Bagaimana dengan buku Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ?  
  B. Mengapa dengan buku Sukatan Bahasa Melayu ? 
  C. Apakah nama buku yang paling tebal ? 
  D. Buku mana yang paling tebal tahun ini ? 
 
 47. Rohani menjawab, "Kelantan dan Terengganulah pengusaha batik terkenal sekarang."  
  A. Kelantan dan Terengganu pengusaha batik terkenalkah ?  
  B. Mengapa Kelantan dan Terengganu menjadi pengusaha batik terkenal ?  
  C. Yakah Kelantan dan Terengganu yang menjadi pengusaha batik terkenal sekarang ?  
  D. Negeri manakah yang menjadi pengusaha batik yang terkenal sekarang ?  
 
Pilih soalan yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi di bawah.  
 
 46. Sudah tentu kerana dia murid yang terbijak di tahun enam, aktif dan berjaya di dalam  
  sukan serta menjadi johan berpidato peringkat daerah.  
  A. Tahukah kamu bila Izwan dipilih menjadi tokoh murid sekolah kite ?  
  B. Tahukah kamu siapa dipilih menjadi tokoh murid sekolah kite pada tahun ini ?  
  C. Tahukah kamu, mengapa Izwan boleh dilantik menjadi tokoh murid di sekolah  kite 
  pada tahun ini ? 
  D. Tahukah kamu akan tokoh murid sekolah kite pada tahun -tahun lalu ? 
 
47. Boleh, apa salahnya. Tuan ikut jalan ini dan apabila sampai di suatu simpang, beloklah ke  
 kanan. Lebih kurang satu kilometer tuan akan menemui tempat yang bernama Batu Caves.  
  A. Tuan, adakah tuan hendak pergi ke Batu Caves ?  
  B. Bolehkah tuan tunjukkan saya jalan ke Batu Caves ? 
  C. Tuan bolehkah saya menumpang kereta tuan ke Batu Caves ?  
  D. Bolehkah tuan tunjukkan saya jalan keluar dari Batu Caves  ? 
 
48. Satu lagi binatang liar yang hampir pupus di negara kita ialah Orang Utan.  
  A. Apakah binatang liar yang sudah pupus di negara kita ?  



  B. Apakah binatang seekor yang hampir pupus ?  
  C. Apakah satu lagi binatang liar yang hampir pupus di negara kita ?  
  D. Binatang apakah satu lagi yang hampir pupus di negara kite ?  
30. ............. nama ibu negeri Sarawak ? 
 A. Manakah B. Apakah C. Bilakah D. Mengapakah 
 
Pilih pertanyann yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi. 
 
 41. Zailani menjawab, "Bapa saya yang membuat rumah ini."  
  A. Awakkah yang membuat rumah ini ? 
  B. Rumah inikah yang bapa awak buat ? 
  C. Siapakah yang membuat rumah ini ? 
  D. Bapa awakkah yang membuat rumah ini ? 
 
 42. Kenny menjawab, "Emak balik dengan menaiki kereta api semalam".  
  A. Bilakah emak balik ? C. Bagaimanakah emak balik ? 
  B. Dengan siapakah emak balik ? D. Adakah emak balik malam ? 
 
 43. Dia memandu keretanya dengan lajunya hingga melanggar tiang lampu. 
  A. Kenapa dia memandu laju ? 
  B. Bagaimana dia memandu keretanya ? 
  C. Bagaimana keretanya hingga boleh melanggar tiang lampu ?  
  D. Begitukah dia memandu keretanya ? 
 
 44. Kata Hanisah, "Baru semalam nenek saya meninggal dunia."  
A. Siapa dia nenek awak ? 
B. Bila nenek awak meninggal dunia ?  
C. Mengapa nenek awak meninggal dunia ? 
D. Bila nenek Hanisah meninggal ? 
 
 45. Khadijah menjawab, "Buku itu dikarang oleh Khadijah Hashim ."  
  A. Tebalkah buku itu ? 
  B. Siapakah yang mengarang buku itu ? 
  C. Siapa dia Khadijah Hashim ? 
  D. Pandaikah Khadijah Hashim mengarang buku ? 
Soa~lan 47 dan soalan 48. Pilih jawapan yang sesuai bagi soalan yang bergaris.  
 
 47. Bagaimana awak tahu alamat saya ? 
  A. Saya mendapat tahu alamat rumah awak dan Ramasami.  
  B. Saya dan Ramasami mendapat tahu alamat rumah awak.  
  C. Saya mendapat tahu alamat rumah awak melalui Ramasami.  
  D. Ramasami mendapat tahu alamat rumah awak kerana saya yang beritahu.  
 
 4 B. Berapa banyak duit belanja yang diberikan oleh emak awak, Johan ? 
  A. Cukuplah untuk saya makan dan minum sewaktu rehat.  
  B. Lebih kurang tiga ringgit. Selebihnya saya simpan di dalam tabung.  
  C. Cuma seringgit sahaja 
  D. Saya tidak mempunyai wang 
Soalan 34 hingga soalan 36. Pilih soalan-soalan yang sesuai untuk ayat-ayat yang diberi. 
 
 34. Mungkin kami akan berangkat ke Alor Setar esok.  
  A. Mengapakah kamu akan berangkat ke Alor Setar ?  
  B. Bilakah kamu akan berangkat ke Alor Setar ? 
  C. Bagaimanakah kamu akan berangkat ke Alor Setar ?  
 D. Adakah kamu akan berangkat ke Alor Setar ? 
 
 35. Perrnainan Wau terkenal dari zaman dahulu lagi.  
  A. Adakah perrnainan Wau terkenal ? 
  B. Bagaimanakah Wau dimainkan ? 
  C. Sejak bilakah permainan Wau ini terkenal 



  D. Kenapa Wau dimainkan ? 
 
 36. Oleh sebab sudah terlewat, aku tergopoh-gapah. 
  A. Bagaimanakah engkau boleh terlewat ? 
  B. Kenapa engkau terlewat ? 
  C. Siapa yang tergopoh-gapah itu ? 
  D. Kenapa engkau tergopoh-gapah ? 
 
Soalan 44 dan soalan 45. Pilih jawapan yang paling sesuai dengan soalan yang diberi 
 
 44. Bilakah kamu boleh selesaikan kerja ini ? 
  A. Saya akan selesaikan dengan secepat mungkin.  
  B. Tidak perlu dirisaukan, saya boleh siapkan.  
  C. Saya memang sudah biasa dengan kerja ini.  
  D. Kerja ini memang sukar untuk dibuat. 
 
 45. Mengapa Isma tidak mahu berkawan dengan Bavani ?  
  A. Isma suka membawa Bavani bersiar-siar. 
  B. Memang Isma yang bergaduh dengan Bavani.  
  C. Bavani sering mengajuk Isma. 
  D. Mereka tentu akan berbaik-baik semula. 
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