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Re-Examination: Additional English 6 (E33202) 
Part 1:  Conversation 
Directions:  Read the situational dialogue and then choose the correct answer for each part. 
1. Sara:  Hey Jade! what are you __________?  
 Jade:  Hi Sara. I’m just watching the highlights of Biden’s inauguration ceremony. 
 a. do right now b. up to 
 c. been doing d. done with 
2. Sara:  I think there are going to be some big changes with this presidency. How was the ceremony? 
 Jade:  I just watched the part where Amanda Gorman _____ her poem, The Hill We Climb. 
 a. chats of b. talk about 
 c. recites d. shouts out 
3. Jade:  Basically, it’s about unity and __________ among everyone from different walks of life. 
 Sara:  That sounds positive. 
 a. togetherness b. division 
 c. fighting d. antagonism 
4. Jade:  But the poem also stresses the _________ that the future holds. 
 Sara:  After a year like 2020 and all the recent troubles, it sounds like that’s something we all need. 
 a. convenience b. truth 
 c. opportunity d. bad luck 
5. Sara:  How does she express that in her poem? 
 Jade:  The part acknowledging that past mistakes can be fixed and leaving a better country  
        for future generations who can _________what’s left to them. 
 a. not trust b. build 
 c. construction d. believe in 
 
Part 2:  Vocabulary  
Directions:  Read the definitions stated below and choose the letter with the correct term. 
6. It is a collection of spoken or written words that expresses ideas or emotions in a powerfully vivid  
 and imaginative style. 
 a.  essay  b.  poem    
 c.  dialogue d.  letter 
7.   It is an actual intent that is expressed by words that have the opposite meaning.  
 a.  poem b.  irony 
 c.  essay d.  lyric 
8.  It is an organizing technique which places a group of lines in a poem together, separated from  
 other groups of lines by line spacing. 
 a.  sentence b.  paragraph   
 c.  title d.  stanza  
9.  It is a comparison between two unlike things through the use of connecting words,  
 usually “like” or “as.” 
 a.  rhyme b.  onomatopoeia   
 c.  simile d.  metaphor 
10.  It is where similar sounding words occur at the end of lines. 
 a.  repetition b.  rhyme   
 c.  alliteration d.  simile 
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Part 3:  Meanings and Synonyms 
Directions:  Find the correct meanings and synonyms. 
11. What is the best meaning for century ? 
 a.  A thousand years b.  10 years 
 c.  100 years d.  It’s too long, nobody cares 
12. What is the best synonym for emerge? 
 a.  leave b.  disappear 
 c.  decrease d. appear 
13. What is the best synonym for deter? 
 a.  postpone b.  discourage 
 c.  encourage d. advance 
14. What is the best meaning for engine? 
 a.  an iron horse b.  something you find in a car 
 c.  a search tool, like Google d.  a device that powers 
15. What is the best synonym for condense? 
 a.  keep the same b.  make bigger 
 c.  make smaller d.  make into a banana shape 
16. What is the best synonym for postpone? 
 a.  continue b.  delay 
 c.  backward d. hurry 
17.  What is the best meaning for shelter? 
 a.  a place that covers and protects b.  a place for dogs 
 c.  a place like a bus stop d.  a hotel, motel or holiday inn 
18. What is the opposite of ignorance? 
 a.  blindness b.  uninterested 
 c.  talent d. knowledge 
19.  What is the definition of emphasis on important words? 
 a.  stress b.  volume 
 c.  pronunciation d.  intonation  
20.  What is the definition of the way your voice rises and falls as you speak? 
 a.  stress b.  volume 
 c.  pronunciation d.  intonation  

____________________________________________ 
 
 
 


