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1 Semua penumpang dilarang meninggalkan tempat duduk pada saat pesawat tinggal landas. 

diminta dipanggil diperbolehkan tidak boleh 

2 Di musim panas banyak orang berwisata ke luar negeri. 

bekerja melancong bersekolah pindah 

3 Anak tunggalnya telah lulus ujian sebagai pramugari di tahun lalu. 

anak-anaknya  anaknya yang paling kecil  

anak satu-satunya  anaknya yang nomor satu 

4 Dia batal ke Singapura pagi ini, karena lupa paspornya sudah mati. 

tidak berlaku lagi tidak ditemukan hilang dicuri orang 

5 Kami sedang mencari restoran masakan Taiwan. 

supermarket pasar dapur rumah makan 

6 Setiap penumpang jika pesawat sedang terbang diharapkan selalu mengenakan _______ ketika sedang 

duduk. 

mantel sabuk pengaman topi selimut 

7 Dalam cuaca buruk biasanya pesawat terbang akan _______ waktu keberangkatannya. 

tutup buka memanggil menunda 

8 Tamu yang sakit tiba-tiba hendaknya _______. 

diajak makan ke restoran diantar ke RS untuk berobat  

ditemani oleh pemandu wisata diabaikan saja 

9 Alishan adalah suatu tempat _______ yang sangat terkenal. 

tinggal retret wisata peternakan 

10 Tamu saya ingin berkunjung ke pasar malam Shilin, di sana banyak _______. 

orang menjual makanan dan minuman serta aneka ragam barang  

tanaman yang indah  

sepeda mini  

kuda untuk ditunggangi 

11 Kalau tidak bisa tawar menawar, maka cari saja toko dengan _______. 

hati yang senang kawan-kawan harga mati peta 

12 Keselamatan penerbangan saat ini menjadi _______ penting. 

makanan topik ulah pekerjaan 

13 Orang yang ingin berwisata dengan nyaman di suatu negara, sering menggunakan jasa _______. 

pemandu wisata tukang pijat tukang masak penjaja 
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 14 Melakukan tur secara berombongan ada _______ karena segala sesuatu sudah diatur dengan baik, tetapi 

tidak bisa bebas. 

kesalahannya diskonnya nilai tambah untung dan ruginya 

15 Berwisata ke pulau Penghu dari Taipei, sebagian besar memilih alat transpor _______ untuk menyingkat waktu. 

sepeda balap perahu layar pesawat terbang K.A 

16 Tamu yang beragama islam, biasanya akan memilih makanan yang _______. 

susah dibuat  terbuat dari daging babi  

langka  halal 

17 Menyodorkan sesuatu kepada tamu dari Indonesia hendaknya dengan tangan _______ akan lebih sopan. 

kiri terbuka kanan mengepal 

18 Kebiasaan makan orang Indonesia sangat unik, mereka sangat suka kalau di meja makan ada _______. 

koran majalah garam sambal 

19 Bagi tamu Indonesia yang tidak terbiasa menggunakan sumpit, maka sebaiknya anda menyediakan  

_______ untuknya. 

sedotan sendok dan garpu pisau piring 

20 Berwisata ke daerah pegunungan dan berjalan-jalan di dalam hutan, anda akan menyarankan tamu 

memakai _______. 

sepatu santai yang cocok untuk berjalan kaki sepatu berhak tinggi  

sepatu untuk pesta  kaus kaki 

21 Kopor yang terlalu besar biasanya dilarang dibawa naik ke kabin pesawat, maka harus _______. 

ditinggalkan di rumah  dibagasikan dulu ketika cek in 

dititipkan ke penumpang lain dibuang saja 

22 Bagi tamu yang pernafasannya peka terhadap udara kotor, hendaknya anda memberikan _______ 

kepadanya. 

kantung plastik sapu tangan masker tutup kepala 

23 Mudah sekali mencicipi buah-buahan Taiwan yang enak dan khas, karena sering dijual dalam kemasan 

yang _______. 

berkapasitas besar  

harus diorder dulu  

dalam keadaan kotor  

praktis dan siap untuk dimakan karena sudah dicuci dan dipotong 

24 Harga barang yang dijual di pasar malam biasanya sangat memadai dan tidak _______. 

mahal dijual untuk umum dijual eceran bagus 

25 Tamu yang suka benda atau karya seni bisa anda ajak berkunjung ke _______. 

pasar swalayan toko grosir museum dan art galery toko 7-ELEVEN 

26 Tamu yang perokok akan anda anjurkan untuk memperhatikan _______ terlebih dahulu jika hendak merokok. 

ada satpam atau tidak  tanda dilarang merokok yang ada di mana-mana 

tempat sampah  lampu lalu lintas 
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 27 Kalau anda ingin mengajak tamu tamu berwisata ke Yangmingshan besok pagi, anda akan mengatakan : 

Besok pagi jam 9, saya akan menunggu kalian di lobi hotel.  

Besok siang, saya akan menunggu kalian di lobi hotel.  

Lusa, saya akan menunggu kalian di lobi hotel.  

Nanti sore, saya akan menunggu kalian di lobi hotel. 

28 Menjadi seorang pemandu wisata, hendaknya memperkenalkan Taiwan dari sisi positifnya seperti _______. 

masyarakatnya tidak bersahabat dan anti pendatang  

masyarakatnya tidak peduli dengan orang lain  

masyarakatnya apatis dan banyak pencuri  

masyarakatnya sangat bersahabat dan keamanan cukup terjamin 

29 Di taman nasional Taiwan para pengunjung dipandu dengan memperkenalkan alam yang dilestarikan, maka 

anda boleh _______. 

memetik bunga-bunga sebagai hadiah untuk tamu  

mengambil tanaman untuk dibawa pulang  

menikmati tanaman dan bunga-bunganya dan tidak merusak atau memetiknya  

menebang pohon 

30 Para penumpang pesawat terbang dari LN dilarang membawa masuk buah-buahan ke Taiwan, menurut 

anda bagaimana ? 

Asal tidak ketahuan tentu saja tidak menjadi soal jika diselundupkan dalam bagasi.  

Harus ditaati peraturan ini dan akan menyarankan tamu asing untuk tidak melakukannya.  

Itu adalah peraturan yang tidak masuk akal.  

Malah ingin menitip dibelikan buah-buahan dari Indonesia. 

31 Menjadi seorang pemandu wisata, menepati janji dan datang tepat waktu adalah etika kerja yang sangat 

penting. Menurut anda ? 

Setuju sekali dan akan selalu memegang teguh etika-etika tsb.  

Tidak perlu terlalu disiplin, agar hubungan tidak terlalu kaku.  

Pekerjaan sebagai pemandu wisata harus santai, jadi tidak perlu etika-etika seperti itu.  

Tergantung tamunya, kalau kurang memuaskan ya tidak perlu ditanggapi serius. 

32 Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

Tidak _______ toko yang buka sebelum pukul 11:00. 

punya ada sanggup pernah 

33 Pemandu wisata saya pandai sekali bisa dwibahasa. 

berbahasa Inggris mengajar tiga dua 

34 Saya ingin menjadi seorang pemandu wisata yang baik. 

pramugara pramuwisata pramugari pramuniaga 

35 Saya sedang menunggu kedatangan rombongan tamu dari Indonesia. 

mencari menanti menunda melihat 

36 Apa arti awalan ber- dalam kalimat ini : Ada sebagian warga Taipei suka bersepeda ke tempat kerja. 

naik mempunyai melakukan pekerjaan dalam keadaan 
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 37 Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

Jumlah anak tangga Aula Memorial Chiang Kai-Shek sama seperti usia Presiden Chiang Kai-Shek 

saat__________________, yaitu 89 buah anak tangga. 

lahir hidup meninggal tidur 

38 Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

Sebenarnya ada banyak sekali tempat _______ air panas di Taipei, namun area yang paling terkenalnya 

adalah di Beitou. 

permandian memandikan bermandikan termandikan 

39 Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

Kalau _______ tahu, jangan malu bertanya. 

jadi sudah tidak bukan 

40 Sekarang jam 10:00, lima jam kemudian jam berapa? 

jam 14:00 jam 11:00 jam 05:00 jam 15:00 

41 Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

A：_______ lama kalau naik bis dari Taipei ke Taichung? 

B : Kira-kira 2 jam. 

Mengapa Apa Berapa Siapa 

42 A:Berapa harga jeruk per-jin? (1 jin sama dengan 600 gram) 

B: Harga jeruk per-jin 50 NTD. 

Jika saya beli 12 jin, maka berapa harganya? 

6 NTD 60 NTD 500 NTD 600 NTD 

43 Besok pagi jam 8 anda sekalian diharapkan berkumpul di lobi hotel. 

pukul 8  8 orang  

berdelapan orang  8 anak dan orang dewasa 

44 Kata-kata yang pantas untuk menyapa tamu Indonesia anda yang suami isteri adalah : 

Apa kabar ? kamu berdua mau ke mana hari ini ? Apa kabar ? bapak dan ibu mau ke mana hari ini ? 

Apa kabar ? lu dua orang mau ke mana hari ini ? Apa kabar ? kamu mau ke mana hari ini ? 

45 Lengkapi kalimat di bawah ini!  

Bisa tolong _______ saya foto. 

bantu pergi ambil cari 

46 Dalam perjalanan naik bus ke Kaohsiung kemarin, saya _______ sampai ke tempat tujuan. 

ketinggalan berjalan tertidur terbang 

47 Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

Kunjungan ke Taipei 101 tak boleh _______ selama berwisata ke Taiwan. 

dijalankan dilewatkan ditujukan dipisahkan 

48 Lengkapilah dialog di bawah ini! 

A: Cuaca sudah berubah! Sudah mau hujan.  

B: _________________________________ 

Iya! Keluar harus bawa payung. Iya! Keluar harus bawa permen.  

Iya, apa kabar?  Tidak, saya tidak mau bawa payung. 
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 49 Berwisata di daerah pedesaan Taiwan sering dibarengi dengan acara menyantap _______. 

masakan khas daerah tsb pemandangan indah  

suvenir daerah tsb  hadiah 

50 Bacalah dengan seksama percakapan di bawah ini!  

Joni     : Bagaimana dengan cuaca Taiwan pada musim dingin? 

Rahmat  : Kalau ada aliran dingin pada musim dingin, suhu bisa turun sampai sepuluhan derajat. 

Joni     : _________________________________________ 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan diatas adalah: 

Jadi saya tidak perlu pakai celana panjang dan baju tebal.  

Saya akan pakai sandal jepit karena akan kepanasan.  

Berarti saya harus pakai jaket tebal dan syal supaya tidak kedinginan.  

Bermain air dan berjemur dipantai adalah pilihan yang tepat pada musim ini. 

51 Apa keistimewaan cuaca di Taiwan? 

Taiwan setahun memiliki empat musim, yaitu: musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. 

Taiwan sepanjang tahun cuaca panas, terbagi musim kering dan musim hujan.  

Taiwan hanya memiliki musim hujan dan musim dingin.  

Taiwan sering hujan dan bersalju pada musim dingin. 

52 Bacalah dengan seksama percakapan di bawah ini!  

Adit    : Dua hari ini saya tidak enak badan. 

Dokter  : Bagian mana yang tidak enak? 

Adit    : Kepala saya sakit, batuk dan tidak ada selera. 

Dokter  : Saya ukur dulu suhu anda. ____________________________ 

Adit    : Baik dok. Terima kasih. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan diatas adalah: 

Jangan suntik dan jangan minum obat.  

Nanti disuntik, minum obat, banyak istirahat, sebentar lagi juga sembuh.  

Jangan tidur dan harus bergadang.  

Nanti saya bawa ke pasar malam. 

53 Bacalah dengan seksama percakapan di bawah ini!  

Suster  : Tolong gulung lengan baju anda, saya mau suntik. 

Joni    : _________________________________________ 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan diatas adalah: 

Saya tidak suka bolu gulung.  

Terima kasih. Saya harus pergi segera.  

Tarik nafas yang dalam, pakai tenaga sedikit.  

Baik sus. Mohon pelan-pelan karena saya takut suntik. 

54 Saya sedang demam, ada tiga puluh sembilan derajat.  

Pertanyaan yang cocok untuk kalimat di atas adalah: 

Apakah anda lapar? Apakah anda sakit? Apakah anda haus? Apakah anda senang? 
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 55 Makanan yang enak menjadi suatu daya tarik untuk berwisata di Taiwan, dengan anggaran minim anda bisa 

mengajak tamu anda ke _______ mencari aneka ragam makanan kecil yang khas Taiwan. 

hotel internasional pasar malam restoran besar masak sendiri 

56 Lengkapilah kalimat berikut! 

Gejala sakit perut dan mencret sejak _______ berlangsung? 

besok apa kapan hari ini 

57 Saya mau cari satu pemandu wisata yang bisa bahasa Indonesia.  

Imbuhan yang tepat untuk kata “bahasa” di atas adalah: 

membahasakan berbahasa bahasakan berbahasakan 

58 Tolong tuang saya satu gelas air putih.  

Imbuhan yang tepat untuk kata “tuang” di atas adalah: 

tertuang menuang dituang tuangkan 

59 Apakah ada makanan pencuci mulut?  

Maksud dari kata “pencuci mulut” di atas adalah: 

kumur-kumur sikat gigi makanan penutup makanan pembuka 

60 Lengkapi kalimat di bawah ini!  

Saya mau sepuluh _______ uang seribu, sisanya ganti lima ribu. 

koin lembar potong buah 

61 Lengkapilah dialog berikut ini!  

A: Maaf, bolehkah tukar tempat duduk dengan anda? 

B: _______________________________________________ 

Saya terhalang tidak dapat melihat pertunjukkan. 

Boleh, di manakah tempat duduk anda? 

Maaf, Saya tidak suka duduk. 

Maaf, numpang lewat. 

62 Lengkapilah dialog berikut ini!  

A: Jam berapa pertunjukkan dimulai? 

B: _______________________________________________ 

Silahkan ke loket untuk beli tiket. 

Silahkan antri di depan pintu. 

Saya tidak punya uang. 

Pertunjukkan akan dimulai sebentar lagi. 

63 Lengkapilah dialog berikut ini!  

A: pertunjukkan ini memakan waktu berapa lama? 

B: _______________________________________________ 

Antrian ini akan memakan banyak waktu. 

Kira-kira dua jam lamanya. 

Saya tidak suka makan waktu. 

Di dalam arena pertunjukkan dilarang makan dan minum. 
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 64 Lengkapilah dialog berikut ini!  

A: Numpang tanya ada tempat kosong di restoran? 

B: _______________________________________________ 

Maaf, sekarang restoran penuh, anda harus menunggu kira-kira 15 menit. 

Tolong sisakan empat tempat duduk. 

Saya mau pesan dua tempat duduk. 

Saya mau batalkan pesanan tempat. 

65 Lengkapilah dialog berikut ini!  

A: Numpang tanya di mana bisa tukar uang? 

B: _______________________________________________ 

Jangan tukar uang karena uang anda tidak berlaku di sini. 

Anda boleh tukar uang di bank. 

Anda boleh tukar uang di pasar. 

Kami tidak menjawab pertanyaan konyol seperti itu. 

66 Lengkapilah dialog berikut ini!  

A: Di sini ada jual perangko kenang-kenangan? 

B: _______________________________________________ 

Sangat menarik sekali perangko itu.  

Saya suka perangko.  

Di sini ada jual perangko kenang-kenangan.  

Saya tidak tau apakah perangko itu kenang-kenangan atau bukan. 

67 Saya traktir kamu makan bebek panggang.  

Maksud dari kata “traktir” di atas adalah: 

memberi menerima menyediakan membayari 

68 Jangan minta potong harga lagi, dua baju saya hitung kamu seribu lima ratus NTD.  

Maksud dari kata “potong harga” di atas adalah: 

lebih sedikit lebih mahal lebih murah lebih berharga 

69 Ada satu makanan kecil khas Taiwan yang disukai dan juga ditakuti oleh tamu asing karena baunya yang 

khas yakni _______. 

tahu bau goreng kacang goreng mi goreng es susu 

70 Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

Itu _______ Amir. Itu Rahmat. 

bukan tidak eggak siapa 

Obyek Wisata Pasar Malam 

Pasar malam di Taiwan telah menjadi obyek wisata yang sangat   71  . Para turis asing manca negara 

selalu menyisipkan   72    kunjungan ke sana dalam jadwal wisatanya. Setiap pasar malam 

mempunyai   73   tersendiri, ada yang banyak menjual   74   dan aksesoris, ada pula yang 

lebih mengkhususkan pada makanan dan minuman seperti   75   yang tidak akan dilewatkan para 

wisatawan.  

71 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. di atas ? 

terkenal tidak disukai biasa ditakuti 
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 72 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. di atas ? 

uang kertas surat acara 

73 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. di atas ? 

kebesaran keunikan kesalahan kemauan 

74 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. di atas ? 

pakaian uang palsu tiket pesawat barang yang rusak 

75 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat tsb. di atas ? 

gelang emas  

sepatu plastik  

oa jien yaitu dadar telur isi tiram dan zhen zhu nai cha atau es susu mutiara  

reparasi payung 

請閱讀下列短文，並根據內容回答 76—80 題 

Jika pemandangan alam menjadi prioritas anda selama berlibur di Taipei, Yangmingshan National Park harus 

menjadi destinasi pertama yang tidak boleh dilewatkan. Taman yang terletak 30 menit perjalanan dari pusat kota 

ini dikelilingi tebing berbatu, padang rumput pegunungan, dan danau yang tenang. Waktu terbaik untuk 

mengunjunginya adalah sekitar bulan Februari dan Maret karena bunga sakura sedang bermekaran dan kebun 

bunga yang berwarna-warni sedang memamerkan warna-warna terindahnya. Dirancang dengan design budaya 

China yang sangat kental, taman nasional yang terletak di dekat Gunung Shamao dan Gunung Qixing ini 

menawarkan pemandangan pegunungan yang megah dan udara yang sejuk. 

76 Jika pemandangan alam menjadi prioritas anda selama berlibur di Taipei. Objek wisata manakah yang tidak 

boleh dilewatkan? 

Beitou Hotspring  Yangmingshan National Park  

Taipei 101  Sunyatsen Memorial Hall 

77 Perjalanan dari pusat kota ke Yangmingshan National Park berapa lama? 

1 jam ½  jam 2 jam 2 ½  jam 

78 Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Yangmingshan? 

November dan Desember Oktober dan November  

Januari dan Februari  Februari dan Maret 

79 Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan karangan di atas? 

Yangmingshan dirancang dengan design budaya China yang sangat kental.  

Taman nasional tersebut terletak jauh dari Gunung Shamao dan Gunung Qixing. 

Bunga Sakura tidak bermekaran pada bulan Februari dan Maret.  

Bunga warna-warni bermekaran pada saat anda berkunjung ke Yangmingshan National Park. 

80 Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan karangan di atas? 

Yangmingshan National Park harus menjadi destinasi pertama yang patut dilewatkan.  

Waktu terbaik untuk mengunjungi Yangmingshan adalah sekitar bulan Februari dan Maret.  

Yangmingshan dirancang dengan design budaya China yang sangat kental.  

Karena bunga sakura sedang bermekaran, sehingga bulan Februari dan Maret adalah waktu yang terbaik 

untuk mengunjungi Yangmingshan. 


