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1 Di bawah ini, kata manakah yang dimaksudkan dengan pemandu wisata ? 

 pramuwisata  pramugara  pramuniaga  pramuka 

2 Di bawah ini, kata manakah yang dimaksudkan dengan penginapan ? 

 warung  hotel  swalayan  kantor 

3 Di bawah ini, kata manakah yang dimaksudkan dengan pariwisata ? 

 Orang yang melakukan perjalanan.  Akomodasi bagi orang-orang yang bepergian. 

 Suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi.  Layanan inap-makan. 

4 Di bawah ini, kata manakah yang dimaksudkan dengan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat 

ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan ? 

 ekowisata  darmawisata  pariwisata  transportasi 

5 Di bawah ini, kata manakah yang dimaksudkan dengan rumah toko ? 

 resto  ruko  warkop  warnet 

6 Di bawah ini, kata manakah yang dimaksudkan dengan warkop ? 

 warung nasi  warung internet  warung kopi  warung koperasi 

7 Apa makna imbuhan ber-,dalam kalimat ‘Irene bermotor ke sekolah.’? 

 memiliki   dalam keadaan 

 naik atau mengendarai   melakukan tindakan 

8 Pemandangan di gunung Yangming sangat...... 

 indah  segar  kotor  bersih 

9 Sun Moon Lake adalah tempat...... 

 bekerja  wisata  menginap  belanja 

10 Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar...... 

 selalu sejuk  selalu cantik  selalu harum  selalu bersih 

11 Anita pergi ke pasar malam, di pasar malam banyak...... 

 orang  mobil  sepeda  binatang 

12 Tempat membeli karcis kereta api di...... 

 peron  loket  kantor  ruang tunggu 

13 Saya senang berdarmawisata, karena berdarmawisata dapat menambah...... 

 pengetahuan  uang  kesedihan  masalah 
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14 Sari membawa kuas, cat air dan kertas. Ia akan...... 

 belajar  bermain  menulis  melukis 

15 Kalimat yang bersifat memberi saran, adalah: 

 Anak muda senang berdarmawisata dengan cara Back Pack. 

 Setiap liburan, pulau Bali banyak dikunjungi pelancong. 

 Kalau ingin berdarmawisata, sebaiknya ikut travel biro. 

 Hotel biasanya akan penuh pada saat liburan. 

16 Kalimat yang bersifat menawarkan bantuan, adalah: 

 Kalau perlu bantuan, mintalah bantuan kepada petugas. 

 Kalau ada yang tidak jelas, cari tahu saja lewat internet. 

 Kalau ada yang tidak jelas, bisa menghubungi petugas. 

 Kalau perlu sesuatu, bisa menghubungi saya. 

17 Kalimat di bawah ini yang berisi pesan, yaitu: 

 Tolong sampaikan kepada ibu kamu bahwa saya tidak bisa datang ! 

 Hari Kamis, Andi tidak masuk sekolah. 

 Jangan bersedih terus ! 

 Silakan kalian berhubungan langsung dengan pengurus ! 

18 Kalimat di bawah ini yang berhubungan dengan pariwisata, adalah: 

 Amir kuliah di Taipei. 

 Ibu pandai memasak. 

 Setiap musim liburan, banyak orang berdarmawisata ke Bali. 

 Setiap jam kantor, jalan pasti macet. 

19 Kalimat di bawah ini yang berhubungan dengan penginapan, adalah: 

 Banyak pengunjung berbelanja di toko pakaian. 

 Banyak pengunjung duduk di pantai. 

 Jangan lupa mematikan kompor bila ingin keluar rumah. 

 Kamar hotel dibersihkan setiap hari. 

20 Kata ‘pelancong’ sama dengan: 

 Orang yang melakukan perjalanan untuk berekreasi. 

 Orang yang bertransmigrasi. 

 Orang yang melakukan transaksi dagang. 

 Orang yang tidak memiliki pekerjaam. 

21 Kalimat di bawah ini yang menggunakan tanda baca dengan benar, adalah: 

 Syarat utama untuk menjadi pramuwisata adalah sabar terampil dan supel. 

 Sabar, terampil dan supel adalah syarat utama bagi pramuwisata. 

 Tamu tamu hotel sangat menyukai keramahan pelayan hotel tersebut. 

 Pramuwisata meminta anak anak untuk tidak memisahkan diri dari orang- tua mereka. 
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22 Kalimat berisi pesan melalui telepon di bawah ini adalah: 

 Budi, Ani besok ingin berangkat bersama ke kantor. 

 Budi, Ani minta ditunggu saat berangkat ke kantor. 

 Budi, saya bertemu Ani, besok berangkat ke kantor bersama Ani. 

 Budi, tadi Ani menelepon saya, besok Ani ingin berangkat bersama ke kantor. 

23 Kalimat perintah di bawah ini adalah: 

 Cepat berkumpul di lobi hotel ! 

 Para tamu hotel berkumpul di lobi hotel. 

 Apakah para tamu sudah berkumpul di lobi hotel ? 

 Sebaiknya para tamu berkumpul di lobi hotel. 

24 Jika ingin berhasil, kita harus bersikap bagaimana ? 

 iri hati  giat bekerja  tidak bersemangat  malas 

25 Seorang pemandu wisata sebaiknya memiliki sikap yang bagaimana ? 

 galak dan ketus   kasar dan ceroboh 

 ramah dan sabar   sombong dan tinggi hati 

26 Kalau kamu ingin pergi ke luar negeri, sebaiknya menggunakan alat transportasi...... 

 pesawat terbang  kereta api  mobil  kereta gantung 

27 Penulisan kalimat yang tepat adalah: 

 Ayah tiba ke bandara pukul tiga sore.  Ayah tiba dari Jepang kemarin malam. 

 Ibu belanja dari warung.  Ibu menjahitkan baju dari penjahit. 

28 Kita akan berkumpul di ruang makan pukul delapan kurang limabelas menit. 

Cara menuliskan waktu dengan angka untuk kalimat di atas adalah: 

 007.45  7.45  08.15  07.45 

29 Harga telur ayam sekilo...... 

Penggunaan tanda baca untuk kalimat di atas yang tepat adalah: 

 Rp90.00,00  Rp9000,00  Rp9.000,00  Rp9,000.00 

30 Seorang pemandu wisata sebaiknya memiliki 3 sikap yang mana di bawah ini ?①ramah ②galak 

③sabar ④semangat 

①②④ ②①④ ①③④ ②③④ 

31 Manakah yang berkaitan dengan industri pariwisata ?①menambah devisa negara ②mengurangi devisa negara 

③memperkenalkan objek wisata ④memberi pelayanan kepada orang asing 

①②④ ②①③ ②③④ ①③④ 

32 Manakah yang berkaitan dengan objek wisata ?①upacara-upacara keagamaan ②rumah pribadi ③panorama 

pantai ④suasana matahari terbenam. 

①③④ ②①④ ①②③ ②③④ 

33 Manakah yang berkaitan dengan pramuwisata ?①menjual barang dagangan ②memberi penjelasan 

③memberi petunjuk ④memberi penerangan kepada wisatawan. 

①②④ ②③④ ①②③ ①③④ 
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34 Manakah yang berkaitan dengan transportasi ?①mobil ②motor ③jalan kaki ④bus 

②③④ ③④① ①②③ ①②④ 

35 Di bawah ini manakah yang bukan termasuk tujuan dari pemandu wisata ? 

Menjelek-jelekkan keadaan negara sendiri. 

Menarik sebanyak-banyaknya pengunjung asing. 

Memperkenalkan objek wisata kepada pengunjung asing. 

Memperkenalkan budaya negara sendiri kepada pengunjung asing. 

36 Di bawah ini manakah yang mencerminkan sikap yang tidak terpuji ? 

 Jika membeli tiket di loket, kita harus antre. 

 Jika membeli tiket di loket, agar cepat maka lebih baik menyelak. 

 Antre akan membuat urusan menjadi lancar. 

 Antre melatih kita sabar dan disiplin. 

37 Di bawah ini manakah yang tidak berhubungan dengan loket ? 

 tempat pembayaran  tempat pengambilan  etalase  tempat penyetoran 

38 Cara pemisahan suku kata yang tidak tepat di bawah ini adalah: 

 pen-di-di-kan  pen-di-dik-an  ber-pen-di-dik-an  men-di-dik 

39 Cara pemisahan suku kata yang tidak tepat di bawah ini adalah: 

 mem-pu-nya-i  be-ra-nak  ber-ba-gai  ke-ru-gi-an 

40 Manakah yang bukan termasuk kata perpisahan di bawah ini ? 

 Sampai jumpa.  Selamat jalan.  Selamat datang.  Sampai bertemu lagi. 

41 Ia pandai mengatur waktu di rumah.  

Nama tempat pada kalimat di atas adalah: 

 rumah  ia pandai  mengatur waktu  pandai mengatur 

42 Setiap hari, saya (rapi) meja belajar agar tidak berantakan. Kata dalam kurung seharusnya: 

 dirapikan  merapi  merapikan  terapikan 

43 Kalimat yang tepat untuk menanyakan tempat adalah: 

 Di mana Adi bertamasya ?  Sampai di mana Adi bertamasya ? 

 Dari mana Adi bertamasya ?  Ke mana Adi bertamasya ? 

44 Pramuwisata yang dalam bahasa Inggris disebut guide adalah seorang: 

 yang bertugas memberi petunjuk kepada wisatawan. 

 yang memberi pelayanan di dalam pesawat terbang. 

 yang melayani pembeli di sebuah toko. 

 yang mempunyai pekerjaan sebagai tentara. 

45 dokter – obat – dan – resep – meramu – menulis - apoteker 

 Apoteker menulis resep dan dokter meramu obat. 

 Dokter menulis resep dan apoteker meramu obat. 

 Dokter meramu resep dan apoteker menulis obat. 

 Dokter menulis obat dan apoteker meramu resep. 
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46 Dilarang jajan di pinggir jalan ! 

Kalimat berita yang tepat untuk kalimat di atas adalah: 

 Silakan jajan di pinggir jalan !  Tidak boleh jajan di pinggir jalan ! 

 Jajanlah di pinggir jalan !  Kita dilarang jajan di pinggir jalan. 

47 Dokter sedang mengobati pasien. Kata pasien berarti: 

 orang yang berobat ke dokter  orang yang mengantar pasien 

 orang yang mengunjungi dokter  orang yang menemui suster 

48 Badan Andi sehat karena rajin berolahraga. 

Pertanyaan yang tepat untuk kalimat jawaban di atas adalah: 

 Berapa kali Andi berolahraga ? Mengapa badan Andi sehat ? 

 Kapan Andi berolahraga ?  Di mana Andi berolahraga ? 

49 Ibu Guru sedang menerangkan pelajaran Bahasa Indonesia. 

Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah: 

 Di mana Bu Guru menerangkan pelajaran ?  Kapan Bu Guru menerangkan pelajaran ? 

 Apa yang dilakukan Bu Guru ? Mengapa Bu Guru menerangkan pelajaran ? 

50 Bacalah dengan seksama percakapan antara Laras dan Ayah ! 

Laras: ...... 

Ayah: Agar tanaman menjadi subur. 

Kalimat tanya yang diucapkan Laras adalah...... 

Mengapa tanaman harus dipupuk ?  Apakah pupuk diperlukan tanaman ? 

 Di mana tanaman harus dipupuk ?  Kapan tanaman harus dipupuk ? 

51 Bacalah dengan seksama percakapan di bawah ini ! 

Didin: ...... 

Lina: Ya, saya sendiri. Dengan siapa ini ? 

Didin: Saya Didin. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan telepon di atas adalah: 

 Hai, siapa nama kamu ?   Halo, apa kabar ? 

 Halo, bisa bicara dengan Lina ?  Hai, Lina kamu ada di mana ? 

52 Bacalah dengan seksama percakapan di bawah ini ! 

Pelatih: Angga, mengapa kamu tidak bersemangat ? 

Angga: ...... 

Pelatih: Sekarang, istirahatlah dulu ! 

Kalimat yang tepat diucapkan Angga berdasarkan percakapan di atas Adalah: 

 Saya kena lotre Pak.   Saya baru saja kembali dari WC. 

 Saya mau cepat-cepat pulang Pak.  Saya tidak enak badan Pak. 
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53 Bacalah dengan seksama percakapan di bawah ini !  

Pak Karman : Rudy, ayo ikut Ayah ! 

Rudy      : ……… 

Pak Karman : Ayah mau pergi ke bank. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah: 

 Rudy mau ikut, Yah.   Ayah mau pergi ke mana ? 

 Ayah ada di mana ?   Ayah pergi. 

54 Udara terasa sejuk karena banyak kebun teh. 

Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah: 

Mengapa di sana banyak kebun teh ?  Apa manfaat kebun teh ? 

Mengapa udara di kawasan itu terasa sejuk ? Mengapa udara di kawasan itu ? 

55 Seseorang yang hendak menjadi......, disyaratkan agar memiliki ijin yang diterbitkan oleh pemerintah 

setempat, hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas informasi yang disampaikan kepada wisatawan. 

Isilah kata di dalam kurung dengan kata yang tepat di bawah ini ! 

 pramugara  pramuniaga  pramuka  pramuwisata 

56 Kami Minggu kemarin......ke Gunung Yangming. 

 bertamasya  berbelanja  bersekolah  bekerja 

57 “......caranya menghemat uang ? ” tanya Tina. 

 Bagaimana  Apakah Mengapa  Bisakah 

58 Ayah Doni pergi......gedung kesenian. 

 dari  ke  sampai  pada 

59 Rumah Tuty terletak......sebelah gereja. 

 pada  antara  samping  di 

60 Kami datang......jauh hanya untuk menonton seni musik. 

 dari  ke  pada  sampai 

61 Ayah kami duduk......antara para tamu. 

 pada  di  kepada  samping 

62 Jangan membaca sambil......agar mata tidak menjadi rusak. 

 makan  bicara  tiduran  duduk 

63 Lalu lintas di jalan sangat......pada jam-jam berangkat dan pulang kantor. 

 padat  bersih  kotor  sunyi 

64 Saya orang Taiwan, saya datang......Taipei. 

 ke  dari  berasal  menuju 

65 Siapa yang akan mengantar kamu......gedung kesenian. 

 dari  menuju  ke  di 

66 Fajar jajan di sembarang tempat. Akibatnya, ......Fajar sakit. 

 tangan  mata  badan  perut 
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67 Seekor......sedang makan rumput. 

 kucing  kuda  ayam  itik 

68 Kata-kata seperti  ①lambat ②selamat ③biar  ④asal, dapat disusun menjadi sebuah pribahasa, 

dengan susunan…… 

②①③④ ④②①③ ③①④② ③②①④ 

69 Susunan kalimat yang tepat untuk kata acak di bawah ini adalah:①pantai ②indah ③pemandangan 

④sungguh ⑤di 

②③⑤④① ③⑤④②① ③⑤①④② ⑤③①④② 

70 Susunan kalimat yang tepat untuk kata acak di bawah ini adalah:①makan ②siang ③kami ④pukul 

⑤21.30 

②①④⑤③ ③②④⑤① ①③②④⑤ ③①②④⑤ 

 

Bacalah karangan di bawah ini dengan seksama, kemudian jawablah soal nomor 71-75 sesuai dengan bacaan yang 

Saudara baca ! 請按照以下文章回答 71-75 題 ! 

                           Pasar  

  Pasar merupakan tempat orang melakukan transaksi   71   . Di pasar, orang menjual bermacam-macam 

sayur mayur dan bahan makanan, sampai segala macam kebutuhan lainnya. Di sana, kita bisa berbelanja 

secara   72  .Nah, pasar seperti ini disebut dengan pasar  73  . 

  Ada pasar tradisional, ada pula pasar modern. Pasar modern kita kenal sebagai supermarket atau   74  . 

Segala macam kebutuhan tersedia di sini, bahkan lebih lengkap daripada pasar tradisional. Dibandingkan dengan 

pasar tradisional, pasar modern suasananya lebih   75  . Keadaannya lebih bersih dan teratur, dan sangat sejuk 

karena memakai mesin pendingin atau AC. 

71 Kata manakah di bawah ini yang sesuai dengan kata di dalam kurung ? 

 pinjam meminjam  jual beli  kredit  gadai barang 

72 Kata manakah di bawah ini yang sesuai dengan kata di dalam kurung ? 

 harga jadi  harga pas  tawar menawar  harga rata-rata 

73 Kata yang sesuai dengan kata dalam kurung di atas adalah: 

 pasar swalayan  pasar malam  modern  tradisional 

74 Kata yang sesuai dengan kata dalam kurung di atas adalah: 

 pasar swalayan  bersih dan teratur  nyaman  tradisional 

75 Kata yang sesuai dengan kata dalam kurung di atas adalah: 

 berisik  becek  nyaman  kotor 
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Bacalah karangan di bawah ini dengan seksama, kemudian jawablah soal nomor 76-80 sesuai dengan bacaan yang 

Saudara baca ! 請按照以下文章回答 76-80 題 ! 

 Pasar Malam Shilin, Taiwan 

  Ini dia pasar malam yang paling sering disebut-sebut turis, dan menjadi salah satu destinasi wajib saat ke 

Taipei, Taiwan, Pasar Malam Shilin namanya. Pasar yang berada di Jl Wenlin-Dadong, Taipei ini sudah lama 

terkenal sebagai tempat menjual aneka makanan lezat khas Taiwan. Salah satu yang terkenal adalah oa misua. Ini 

adalah mie tipis khas China yang diberi kaldu, bawang putih dan tiram. 

  Selain oa misua, masih ada satu lagi jajanan khas Pasar Malam Shilin yang tak boleh dilewatkan, yaitu Stinky 

Tofu atau Chou Tou Fu. Sepintas, Stinky Tofu mirip dengan tahu Sumedang yang digoreng. Hanya saja, tahu ini 

disajikan lebih bervariasi, yaitu dikukus dan dipanggang, kemudian diberi bumbu pedas, irisan sayur dan saos 

soya. Pembeli yang ingin mencicipi tahu bau harus antre dan hanya membayar 50 NT per porsinya dapat 6 potong 

tahu. 

Datang ke Pasar Malam Shilin, Anda tidak hanya menemukan makanan lezat, tapi juga aneka barang khas 

sambil menikmati jajanan lezatnya, jangan lewatkan untuk membeli pernak-pernik lucu yang ada di pasar malam 

ini, seperti kaos, helm funky, dan payung bentuk botol yang sedang marak digunakan banyak orang. 

76 Manakah jawaban di bawah ini yang sesuai dengan karangan di atas ? 

 Pasar malam Shilin adalah pasar malam baru. 

 Pasar malam Shilin berada di luar lokasi Taipei. 

Makanan yang dijual di pasar malam Shilin bukan makanan khas. 

 Pasar malam Shilin sangat disenangi turis. 

77 Manakah jawaban di bawah ini yang tidak disebut dalam karangan di atas ? 

Makanan khas pasar malam Shilin adalah jagung bakar. 

 Selain makanan, pasar malam Shilin juga menjual pernak-pernik lucu. 

 Oa misua yang terbuat dari mie tipis sangat terkenal di Shilin. 

 Tahu bau tidak kalah terkenalnya dengan oa misua. 

78 Tahu bau tidak dihidangkan bersama...... 

 bumbu pedas  bumbu tiram  irisan sayur  saos soya 

79 ......porsi tahu bau mendapat 6 potong. 

 Setiap  Sepiring  Semangkuk  Satu 

80 Kalimat manakah yang tidak disebut dalam karangan di atas ? 

 Pasar malam Shilin menjual sayur mayur. 

 Anda akan menemukan barang khas bila datang ke pasar malam Shilin. 

 Anda dapat menikmati jajanan lezat di pasar malam Shilin. 

 Pernak-pernik lucu juga banyak dijual di pasar malam Shilin. 


