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No Kompetensi 

Dasar 

Kelas Materi Pokok Indikator Soal Bentuk Nomor 

Soal 

Kriteria Soal 

(PG biasa, PGK, HOTS, AKM) 

1. 3.7 VII Descriptive text 

Disajikan sebuah deskriptif teks tentang hewan, 

peserta didik dapat menyebutkan judul yang 

sesuai dan tepat untuk teks tersebut.  
PG 1 

HOTS 

Disajikan sebuah deskriptif teks tentang hewan, 

peserta didik dapat menentukan pernyataan 

yang tidak tepat dengan isi teks tersebut. 
PG 2 

AKM 

Disajikan sebuah deskriptif teks tentang 

hewan, peserta didik dapat menentukan tempat 

yang tidak ditemukannya hewan liar ditempat 

tersebut.  

      PG       3 

AKM 

Disajikan sebuah deskriptif teks tentang 

hewan, peserta didik dapat menentukan hewan 

mana yang tidak berketergantungan dengan 

hanya memakan rumput saja.  

      PG       4 

AKM 

2 3.5 VII Adjective 

Disajikan dialog pendek dan sederhana, peserta 

didik dapat menentukan sifat dari salah satu 

tokoh yang ada didalam dialog.  
      PG       5 

HOTS 

 

3 

 

3.6 VII Simple Present Tense 

Disajikan sebuah kalimat simple present tense 

yang rumpang, peserta didik dapat melengkapi 

kalimat dengan memilih kata keterangan yang 

tepat.  

      PG       6 

PG BIASA  

Disajikan sebuah kalimat simple present tense 

yang rumpang, peserta didik dapat melengkapi       PG      7 
PG BIASA 



kalimat dengan memilih kata kerja yang tepat. 

 

Disajikan sebuah dialog rumpang tentang 

kegiatan sehari – hari beserta sebuah gambar, 

peserta didik dapat melengkapi dialog dengan 

mendeskripsikan gambar dengan menggunakan 

pola kalimat simple present tense yang tepat. 

      PG       8 

PG BIASA 

4 3.6 VII Occupation/Job 

Disajikan sebuah dialog rumpang tentang 

pekerjaan, peserta didik dapat melengkapi 

dengan kegiatan dari pekerjaan tersebut.  
      PG       9 

PG BIASA 

5 3.7 VII 
Descriptive text 

 

Disajikan sebuah deskriptif teks tentang 

permen, peserta didik dapat menentukan 

karakteristik dari permen tersebut. 
      PG      10 

AKM 

Disajikan sebuah deskriptif teks tentang 

permen, peserta didik dapat menentukan jenis 

permen apa yang dapat menjadi obat saat 

mengantuk.  

     PG      11 

AKM 

Disajikan sebuah deskriptif teks tentang orang, 

peserta didik dapat menentukan umur dari 

tokoh yang ada dalam teks. 
     PG       12 

AKM 

Disajikan sebuah teks deskripif tentang orang, 

peserta didik dapat menentukan sifat dari tokoh 

yang ada di dalam teks.  
     PG       13 

HOTS 

Disajikan sebuah dialog pendek tentang 

hewan, peserta didik dapat menentukan 

pernyataanyang tepat dengan apa yang 

dikatakan oleh salah satu karakter di dalam 

dialog tentang hewan yang dibicarakan. 

     PG       14 

AKM 

6 

3.5 VII Adjective 

Disajikan sebuah dialog pendek tentang 

hewan, peserta didik dapat menentukan 

sinonim/persamaan  dari salah satu kata sifat 

dalam dialog.  

     PG       15 

PG BIASA 



 

7 

 

3.7 
VII 

 

Descriptive text 

 

Disajikan sebuah teks pengumuman 

kehilangan seekor anjing dengan beberapa 

keterangan dan karakteristik dari hewan 

tersebut, peserta didik dapat menentukan nama 

anjing yang diberikan oleh pemiliknya sesuai 

dengan keterangan dari teks.  

     PG       16 

AKM 

Disajikan sebuah teks pengumuman kehilangan 

seekor anjing dengan beberapa keterangan dan 

karakteristik dari hewan tersebut, peserta didik 

memilih 2 pernyataan yang tepat dari 4 

pernyataan.  

    PG        17 

AKM 

Disajikan deskriptif teks pendek tentang orang, 

peserta didik dapat menunjukan gambar yang 

sesuai dari informasi terkait deskripsi tentang 

orang. 

     PG        18 

HOTS 

8 

 
3.6 VII Occupation/Job 

Disajikan informasi deskriptif tentang pekerjaan 

beserta gambar sebuah pekerjaan, peserta didik 

dapat menentukan jenis pekerjaan tersebut.  
     PG        19 

PG BIASA 

Disajikan dialog rumpang tentang 

mendeskripsikan sebuah pekerjaan, peserta 

didik dapat melengkapi dialog dengan 

menentukan jenis pekerjaan sesuai dengan isi 

dialog.  

     PG        20 

HOTS 

9 3.7 VII 
Descrriptive teks 

 

Disajikan dialog rumpang tentang perilaku 

hewan, peserta didik dapat melengkapi dialog 

dengan menentukan salah satu cara hewan 

dalam melindungi dirinya sendiri saat dalam 

bahaya.  

     PG         21 

HOTS 

Disajikan informasi terkait deskripsi hewan, 

peserta didik dapat menunjukkan hewan apa 

yang sesuai dengan informasi tersebut. 
     PG         22 

HOTS 

Disajikan informasi terkait deskripsi hewan, 

peserta didik dapat menunjukkan hewan apa 

yang sesuai dengan informasi tersebut. 
     PG        23 

HOTS 



Disajikan sebuah teks deskriptif tentang rumah, 

peserta didik dapat menentukan 2 pernyataan 

bahwa penulis menyukai salah satu ruangan 

yang ada didalam rumahnya dari 4 pernyataan 

yang tersedia. 

     PG         24 

AKM 

Disajikan sebuah teks deskriptif, peserta didik 

dapat menentukan pengertian dari sebuah kata 

adjective/kata sifat yang terdapat dalam teks 

tersebut.  

      PG        25 

HOTS 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang orang, 

peserta didik dapat menjelaskan mengapa 

penulis menulis teks tersebut.  
      PG        26 

HOTS 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang orang, 

peserta didik dapat menjelaskan karakteristik 

dari orang yang ada dalam teks. 
      PG         27 

AKM 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang orang, 

peserta didik dapat menjelaskan mengapa 

penulis sangat menyayangi ibunya. 
      PG        28 

HOTS 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang orang, 

peserta didik dapat menentukan kata ganti 

orang dari teks.  
     PG        29 

AKM 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang tempat, 

peserta didik dapat menjelaskan apa yang 

membuat tempat itu menjadi terkenal.  
     PG        30 

AKM 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang tempat, 

peserta didik dapat menentukan ide pokok pada 

paragraf kedua 

     PG        31 

HOTS 

Disajikan beberapa kalimat acak, peserta didik 

dapat menyusun menjadi paragraph yang tepat.      PG        32 
HOTS 



Disajikan beberapa kalimat acak, peserta didik 

dapat menyusun menjadi paragraph yang tepat.      PG        33 
HOTS 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang guru 

favorite, peserta didik dapat mendeskripsikan 

karakteristik dari guru tersebut.  
     PG        34 

AKM 

Disajikan sebuah teks deskriptif tentang guru 

favorite, peserta didik dapat menentukan 

apakah pertanyaan itu benar atau tidak.  
     PG        35 

AKM 

10 3.8 VII Song lyric 

Disajikan sebuah lirik lagu, peserta didik dapat 

menentukan judul lagi yang tepat dari lirik 

tersebut. 
     PG        36 

PG BIASA 

Disajikan sebuah lirik lagu, peserta didik dapat 

menceritakan isi lirik lagu tersebut.      PG        37 
HOTS 

Disajikan sebuah lirik lagu peserta didik dapat 

menentukan pernyataan yang merupakan 

kesimpulan dari lirik lagu tersebut.  
     PG        38 

HOTS 

Disajikan sebuah lirik lagu, peserta didik dapat 

menjelaskan informasi yang terkait dari lirik 

lagu tersebut. 
     PG        39 

AKM 

Disajikan sebuah lirik lagu, peserta didik dapat 

memilih 2 pernyataan yang tepat dari ungkapan 

mana yang menunjukan penulis/penyanyi dari 

lirik lagu dalam kondisi tidak baik-baik saja.   

    PG        40 

HOTS 

 

                

 

 

 

 


