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1 Di            kamu tinggal? 
 siapa  mana  kapan  kenapa 

2            cara mengupas kelapa? 
 Bagaimana  Kapan  Kenapa  Siapa 

3 Maaf! Saya tidak bisa traktir kamu, karena Saya_kehabisan uang. Arti kalimat ini: 
 Saya meminta maaf karena tidak ada uang lagi untuk mentraktir kamu. 
 Saya meminta uang kepadamu. 
 Uang saya habis untuk mentraktir kamu. 
 Uang saya hilang. 

4 Sebagian besar turis asing di Taiwan suka sekali berkunjung ke pasar malam dan mencoba makanan kecil 
khas seperti           . 
 rujak cingur   es cendol 
 tahu bau goreng   ayam goreng Kalasan 

5 A: Kamu berasal dari mana?  B:                                  
 Saya mau pergi ke Kota Taichung.  Saya dari Indonesia. 
 Baik. Kamu berasal dari mana juga.  Kamu dari Indonesia. 

6 A: Anda bisa berbahasa Indonesia?   B:                                   
 Ya, boleh. Silakan.   Tidak boleh. 
Maaf, bukan.   Ya, bisa. 

7 Sarapan pagi yang terkenal di kota Tainan adalah            yang jarang ditemukan di kota lain, maka jangan 
sampai dilewatkan.  
 sup daging sapi   ayam goreng Kalasan Indonesia 
 gado-gado jawa timur   daging babi hutan bakar ala aborigin 

8 Saya punya tiga anak.            anak laki-laki dan            anak perempuan. 
 Tiga, tiga  Tiga, dua  Dua, dua  Dua, satu 

9 Kurang dari dua jam lagi kita akan naik pesawat ke Surabaya. Jadi sekarang kita harus berangkat ke           .  
 kantor polisi  bandar udara  sekolah dasar  kejaksaan agung 

10 A: Saya datang ke Taiwan untuk cuci mata.  B: Sip. Berarti kamu datang ke Taiwan sebagai           . 
 wisatawan  penatu  pencucian  negarawan 

11 Wisatawan: Permisi, harga baju ini berapa? 
Pelayan toko: Harganya empat ratus NT. 
Wisatawan: Wah, terlalu mahal. Bisa kurang sedikit? 
Pelayan toko: Bisa. Kalau begitu, saya kasih            NT. 
 sembilan ratus  tujuh ratus  lima ratus  tiga ratus 
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12 Pelayan restoran: Ibu mau makan apa? 
Muryanti: Minta satu            nasi goreng, lima tusuk sate ayam dan satu botol Coca Cola. 
 potong  porsi  ekor  tusuk 

13 Jakarta adalah            Indonesia dan kota terbesar di Tanah Air. 
 kota ibu  ibu kota  kota ayah  ayah kota 

14 Tamu: Selamat sore. Saya mau pesan 1 kamar untuk 2 orang.   Resepsionis: Baik, Pak! Berapa            bapak 
akan menginap? 
 kota  rumah  malam  pemandangan 

15 Yono: Hari ini adalah hari Selasa.  Wati: Sip. Berarti lusa adalah hari           . 
 Senin  Selasa  Rabu  Kamis 

16 Membuang sampah            sungai dapat mengganggu kehidupan ikan. 
 di  kepada  dari  ketika 

17 Pak Dulo:           ?  Pak Tiru: Mereka bertamasya ke Pantai Baishawan. 
 Ke mana mereka bertamasya  Apakah mereka bertamasya 
 Siapa yang tidak suka ke pantai  Di mana pantai Baishawannya 

18 Orang itu memukuli anjingnya dengan payung. Arti memukuli: 
 memberi pukulan berulang kali  memberi makan 
 memukul satu kali saja   dipukul 

19 Harga barang-barang di toko Indo masih terjangkau oleh para TKI. Arti kalimat ini: 
 Harga barang-barang di toko Indo terlalu mahal. 
 Letak barang-barang di toko Indo tidak tinggi sehingga terjangkau oleh TKI. 
 Para TKI tidak membeli barang di toko Indo. 
 Harga barang-barang di toko Indo sanggup dibeli oleh para TKI. 

20 Banyak wisatawan dari Indonesia merasa            waktu berkunjung ke Gunung Alishan di bulan Januari. 
 kepanasan  memanaskan  kedinginan  mendinginkan 

21            Taiwan High Speed Rail (THSR) bisa mencapai 300 km per jam. 
 Kebersihan  Kemajuan  Kecepatan  Kesatuan 

22 Banyak orang            di daerah Tamsui pada pagi hari untuk menghirup udara segar. 
 berjalan-jalan  jalanan  menjalani  kesejalanan 

23 A:            cuaca hari ini?  B: Cuaca hari ini cerah.     
 Siapa  Bagaimana Mana  Kapan 

24 Sebagai seorang pramuwisata, Yusuf harus menemani tamu-tamunya ke pasar malam Shilin. 
 Yusuf membantu cari temannya tamu-tamu di pasar malam Shilin. 
 Salah satu tugas Yusuf adalah pergi ke pasar malam Shilin bersama tamu-tamunya. 
 Tamu-tamunya Yusuf punya banyak teman-teman di pasar malam Shilin. 
 Tamu-tamu harus berteman dengan Yusuf waktu berkunjung ke pasar malam Shilin. 

25 Agus: Siapa yang membukakan pintu ketika kamu pulang tadi malam?    Wati: Ibu. 
 Ibu buka pintu untuk Wati tadi malam.  Agus buka pintu untuk Wati tadi malam. 
Wati buka pintu untuk Agus tadi malam. Wati buka pintu tadi malam untuk ibu. 
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26 Anna membelikan ibunya jaket kulit. 
 Ibu beli jaket kulit untuk Anna.  
 Anna beli jaket kulit untuk ibunya. 
 Anna tidak mau beli jaket kulit untuk ibunya.  
 Jaket kulit dijual oleh Anna kepada ibunya. 

27 Saya            buku saya kepada Siti supaya Siti bisa baca buku. 
 pinjam  dipinjam  meminjamkan  dipinjamkan 

28 Saya hanya            dengan film Amerika yang           . 
 tertarik, menarik  menarik, tertarik  tertarik, tertarik  menarik, menarik 

29 Saya minta pembantu            lantai kamar kita.  
 sapu-sapu  menyapu  bersapu  mesapukan 

30 Badannya basah kuyup karena kehujanan. Arti kalimat ini: 
 Badannya basah karena habis mandi.  
 Ia kena hujan maka badannya basah kuyup. 
 Sebelum hujan badannya sudah basah kuyup.  
 Ia menunggu kedatangan hujan. 

31 Kancing-kancing besar ini telah menjadi pemanis bajumu. Arti kalimat ini: 
 Kancing-kancing baju yang besar ini telah membuat bajumu tambah bagus. 
 Bajumu manis karena ada gulanya. 
 Kancing bajumu berasa manis. 
 Bajumu kena cipratan gula sehingga manis. 

32 Tirto: Kamu bekerja di mana sekarang?  Muryati: Saya bekerja di            Kota Kaohsiung sebagai dokter. 
 kelurahan   rumah sakit 
 rumah makan   fakultas ilmu pengetahuan budaya 

33 Beberapa jenis minuman Taiwan berbahan dasar teh,            teh ulong, teh bunga melati dan Chenchu 
Naicha. 
 sama-sama  seperti  adalah  banyak 

34 Di kawasan yang ada papan peringatan “Gedung ini bebas rokok”, Anda           . 
 dapat merokok secara bebas  dilarang merokok di kawasannya 
 tidak dapat beli rokok di took-toko  tidak kelihatan asap ketika merokok 

35 Setiap kali saya bertemu untuk pertama kali dengan tamu, kami akan tukar-menukar kartu nama. Arti 
tukar-menukar? 
 saling bertukar pakaian   saling bersalaman 
 saling menukar   saling bertukar uang 

36 Salah satu makanan kue populer Taiwan adalah           , menjadi salah satu lambang kebanggaan nasional. 
 mie goreng  sup misoa tiram  gedung 101  kue nastar nanas 

37 Kalau mengajak tamu yang beragama islam bersantap, hendaknya memilih restoran yang ada tanda           , 
atau restoran Vegetarian. 
 halal  MIT 
 bendera merah putih   buatan sendiri 
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38 Banyak turis dari Hongkong suka datang ke Taiwan untuk mendaki gunung tertinggi di Taiwan yaitu 

gunung           .  

 Yushan   Fuji  Agung  Huangshan  

39 Pemandu wisata yang ideal adalah            mengetahui selera tamu dengan cepat. 

 tidak  tidak acuh  masa bodoh   pandai 

40 Menyadari ada salah satu anggota rombongan turis asing yang anda pandu batuk-batuk dan demam, anda 

akan segera membawanya ke           . 

 airport untuk dipulangkan  rumah-sakit untuk berobat 

 pertokoan untuk berbelanja  tempat mandi belerang 

41 Mendaki pegunungan Taiwan di musim gugur paling nyaman karena           .  

 udaranya sejuk tidak terlalu dingin dan stabil  banyak pohon yang tumbang 

 bebas pajak   banyak satwa sudah tidur 

42 Sebelum mendaki gunung bersama-sama tamu anda, sebaiknya diperiksa dulu keperluan yang harus dibawa 

seperti           . 

 koper   sepatu khusus untuk mendaki gunung 

 sepatu berhak tinggi   sandal jepit 

43 Untuk menjaga kelestarian alam, pendaki gunung sebaiknya            sampah-sampah yang diciptakannya di 

atas gunung. 

 meninggalkan begitu saja  membuat lubang di gunung untuk menimbun 

 membuang sembarangan  membawa turun gunung 

44 Memandu wisatawan rombongan kecil dari Taipei ke Taichung, anda bisa mengajak mereka naik kereta 

cepat THSR atau            biasa untuk menikmati pemandangan indah sepanjang perjalanan. 

 bersepeda   kereta api  

 berjalan kaki   naik pesawat terbang 

45 Berkunjung ke pasar-pasar malam di Taiwan, hendaknya menasehati tamu agar berhati-hati dengan 

adanya           . 

 penyamun  pencopet  penculik   polisi 

46 Pesawat terbang tamu anda yang hendak dijemput ternyata terlambat, maka anda akan           . 

 segera pulang saja karena mereka tidak menetapi janji 

 pulang dulu dan menunggu telepon 

 tetap menunggu sampai mereka tiba dan mengantar mereka ke hotel 

 kembali ke kantor dan meminta tugas lain yang lebih ringan 

47 Paspornya sudah kadaluwarsa maka           . 

 Ia tidak bisa ke luar negeri sebelum memperbarui paspornya 

 Ia tetap bisa memakainya untuk ke Jepang 

 Ia bisa ke luar negeri tanpa paspor 

 Ia bisa ke luar negeri dengan KTP saja 
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48 Ia menyembunyikan pisau buah di dalam dompetnya. Menurut anda apakah ia bisa membawanya naik ke 
kabin pesawat? 
 Bisa saja karena Ia telah membawa buah-buahan untuk dimakan di dalam pesawat. 
 Tentu tidak bermasalah. 
 Kalau tidak ketahuan mungkin tidak menjadi soal. 
 Tidak boleh karena dilarang keras membawa benda tajam ke kabin pesawat. 

49 Sebaiknya kita bertanya dulu apa makanan yang tabu bagi tamu yang dipandu, agar           .   
 mereka seharusnya membawa sendiri 
 kita bisa memilih makanan yang cocok untuknya 
 kita tidak perlu mempedulikannya 
 kita memilih makanan yang kita suka saja tidak perlu menghiraukan tamu 

50 Pulau Kinmen terkenal dengan produk           . 
 sari kedelai  Kinmen Kaoliang  minuman air aqua  roti keju 

51 Para turis suka berkunjung ke Jiufen karena bangunan perumahannya artistik di kedua sisi           .    
 jalan setapak menanjak yang berkelok-kelok  lautan 
 kantor pemerintahan   berdekatan dengan gedung 101 

52 Sangat nyaman apabila berjalan-jalan sambil menikmati keindahan malam di sepanjang sungai Ai He di 
kota           . 
 Keelung  Taipei  Kaohsiung  Taoyuan  

53 Bagi turis di Taipei, sangat mudah untuk berkunjung ke Tamsui karena bisa dijangkau dengan naik            
saja, cepat dan murah. 
 kuda  sepeda  perahu dayung MRT 

54 Wisata budaya dan kuliner bisa juga dilakukan di kawasan jalan Dihua karena di sana banyak           . 
 toko buku 
 bangunan tua yang artistik dan juga banyak depot makanan kecil khas Taiwan 
 pasar swalayan dan toko buku 
 nelayan yang menjual ikan segar 

55 Dadar telur Oacien tradisional Taiwan sangat disukai turis domestik maupun asing karena isinya 
ada           .  
 tiram, sayuran dan adonan kental dari tepung dicampurkan dalam telur yang membuat dadar tiram menjadi 

gurih 
 keju dan taoge 
 ikan asin dan sayuran 
 ikan bandeng Tainan 

56 Pasar malam di seluruh Taiwan selalu dibuka mulai sore hari hingga larut malam, di sana banyak 
dijual           . 
 hanya ada pemandangan malam saja 
 tempat barter barang untuk kawula muda 
 makanan kecil khas Taiwan, pakaian, aksesoris dan masih banyak kejutan lainnya untuk digali 
 tempat melepaskan lelah turis-turis yang berjalan seharian 
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57 Seorang pemandu wisata yang baik, tidak hanya bisa berbahasa asing juga harus sedikit banyak 

mengetahui           . 

 cara membuat mereka agar menukar uang kepada anda dengan kurs yang tinggi 

 latar budaya negara asal tamu yang dipandu agar tidak mengesankan kurang professional 

 menjual barang dagangan anda kepada mereka 

 cara menipu mereka ke tempat-tempat yang memberi diskon kepada anda 

58 Tamu jatuh sakit. Arti kalimat ini: 

 Tamu ingin pulang secepatnya.  Tamu tidak betah. 

 Tamu tidak enak badan.   Tamu jatuh. 

59 Tamu saya berpakaian mantel tebal karena udara sangat dingin. Arti berpakaian: 

 membeli pakaian  menukar pakaian  diberi pakaian  memakai pakaian 

60 Hatinya berbunga-bunga setelah mengetahui ia telah lulus ujian. Arti berbunga-bunga: 

 tanamannya telah berbunga  sangat bergembira 

 dibelikan bunga   mendapat bunga banyak 

61 Saya suka mencari makanan di pasar malam karena makanannya beraneka ragam. Arti beraneka ragam: 

 enak  sangat segar  murah  banyak macam 

62 Saya akan berkunjung ke Indonesia jika sudah cukup tabunganku. Apa arti kalimat ini? 

 Saya belum berkunjung ke Indonesia karena tabungan belum cukup. 

 Saya sudah ke Indonesia karena tabungan sudah cukup. 

 Saya menabung di Indonesia. 

 Saya berada di Indonesia. 

63 Suami istri itu jarang berselisih pendapat. Arti berselisih: 

 sama  berbeda  tidak ada  banyak sekali 

64 Setiap hari adik saya bersepeda motor ke sekolah. Arti bersepeda motor: 

 tidak naik sepeda motor   naik sepeda 

 mengendarai sepeda motor  naik kendaraan umum 

65 Bebek peliharaan nenek saya di desa bertelur setiap hari. Arti bertelur: 

 menghasilkan telur   berjualan telur 

 membeli telur   memakan telur 

66 Buah apel yang sudah matang akan berjatuhan ke tanah kalau tidak dipetik. Arti berjatuhan: 

 sengaja dipetik dan dibuang  matang 

 banyak yang jatuh    belum matang 

67 Keluarga kami suka bepergian setahun sekali ke luar negeri. Arti bepergian: 

 banyak yang pergi   

 tidak suka pergi 

 berdiam di rumah tidak pergi ke mana-mana  

 melakukan perjalanan jauh 
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68 Ia memperistri orang Indonesia. Arti kalimat ini: 

 Suaminya orang Indonesia.  Istrinya orang Indonesia. 

 Istrinya di Indonesia.   Ia mencari istrinya di Indonesia. 

69 Ia sangat terpukul oleh berita buruk itu. Arti kalimat ini: 

 Berita buruk itu memberikan pengaruh negatif baginya. 

 Berita itu menyenangkannya. 

 Berita itu tidak diketahuinya. 

 Ia dipukul orang ketika mendengar berita itu. 

70 Dia selalu membuat kopi yang kemanisan untukku. Arti kemanisan: 

 ada manisannya   kurang manis  

 terlalu manis   tidak begitu manis 

（請閱讀以下短文，並根據內容之理解回答 71―75 題）  

 

Edukasi Jendela Alam 

                                                            

Bila Anda sedang libur, cobalah datang ke arena bernama Jendela Alam yang berada di Lembang, 

Bandung. Jendela Alam adalah arena belajar, tempat outbound dan rekreasi untuk anak-anak dan dewasa 

dengan sentuhan alam yang indah dan udara yang sejuk, cocok pula sebagai tempat wisata keluarga untuk 

mengenal alam. 

Selain tempat hiburan, Jendela Alam juga sebagai sarana edukasi. Dengan atmosfir keindahan alam dan 

udara yang sejuk, anak-anak bisa terlibat dalam ragam kegiatan pertanian seperti bercocok tanam, 

pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, anak-anak juga bisa menunggang kuda poni, memberi 

makan kelinci, ayam, dan bebek.  

  

71 Arena Jendela Alam berletak di           . 

  Bekasi  Lembang Medan  Jakarta Barat 

72 Makna kata edukasi dalam bacaan di atas adalah           . 

 pendidikan  permainan  pertanian  persaingan 

73 Pernyataan yang TIDAK sesuai dengan isi bacaan di atas adalah           . 

 Di arena Jendela Alam, udaranya sejuk dan pemandangan alamnya indah 

 Di arena Jendela Alam, anak-anak akan terlibat dalam kegiatan pertanian 

 Di arena Jendela Alam,banyak tempat hiburan yang modern dan elektronis 

 Di arena Jendela Alam, anak-anak bisa menunggang kuda poni 

74 Kegiatan seperti bercocok tanam, pembibitan, perkebunan, dan peternakan termasuk ragam kegiatan           . 

 keuangan  kemanusiaan  pengobatan  pertanian 

75 Binatang yang mana TIDAK dapat dilihat di arena Jendela Alam? 

 bebek  kelinci  kuda poni  buaya i  kuda poni  buaya 
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（請閱讀以下短文，並根據內容之理解回答 76―80 題） 
 

Wisata Budaya dan Boga ke Jalan Dihua di Taipei 
Jalan Dihua bukan sembarang jalan, walaupun kecil dan sempit, di kedua sisi penuh dengan pertokoan 
yang menjual barang-barang dari makanan hasil laut yang mahal seperti sirip ikan dan sarang burung, 
jamur kuping dan jamur shitake impor maupun lokal sampai obat-obatan tradisional Tiongkok juga tersedia 
di sana, bahkan menjadi pusat grosir semua barang kebutuhan hampir seluruh pedagang di Taiwan. Selain 
itu, andapun bisa membeli bahan-bahan Teh Susu Mutiara di sana. Selesai membeli barang-barang tadi, 
anda bisa menikmati makanan khas Taiwan yang banyak dijual di depot-depot yang terletak di depan pasar 
grosir kain yang juga berlokasi di jalan Dihua. Dan tempat ini sudah dijadikan pusat budaya yang 
dilestarikan pemda karena bangunan-bangunannya kuno dan sangat bersejarah. 

  
76 Mengapa jalan Dihua begitu istimewa sehingga dilestarikan sebagai pusat budaya? 

 Banyak turis yang datang. 
 Karena banyak bangunan kuno dan bersejarah di sana. 
 Karena ada terminal MRT di sana. 
 Karena masyarakat setempat masih berpandangan kuno. 

77 Di jalan Dihua, selain tersedia makanan kering hasil laut, anda juga bisa membeli           .   
 benda peninggalan purbakala yang terlarang  
 mata uang asing 
 satwa-satwa langka 
 bahan untuk membuat teh susu mutiara 

78 Jalan Dihua menjadi pusat grosir semua barang kebutuhan hampir seluruh pedagang di Taiwan, ini 
mengartikan bahwa           . 
 para pedagang seluruh Taiwan menjadi grosir di jalan Dihua 
 tidak ada pedagang yang membeli barang di jalan Dihua 
 pertokoan di jalan Dihua menjadi grosir hampir semua barang yang diperlukan para pedagang di seluruh 

Taiwan 
 jalan Dihua menjadi tempat tinggal sementara para pedagang dari seluruh Taiwan 

79 Selain berwisata budaya menikmati pertokoan dalam bentuk bangunan kuno, dan membeli bahan makanan, 
juga bisa berwisata boga karena           . 
 tidak ada penjual makanan di sana 
 dilarang berjualan makanan khas Taiwan di sana 
 tempat itu telah dilestarikan sebagai taman nasional 
 bisa menikmati makanan khas Taiwan yang banyak dijual di depot-depot 

80 Pelajar-pelajar sekolah perancang busana, suka berbelanja barang kebutuhan sekolah di jalan Dihua, 
karena           . 
 mereka membuka toko teh susu mutiara iara 
 di sana juga terdapat pusat grosir kain yang mereka perlukan untuk tugas sekolah   di sana juga terdapat pusat grosir kain yang mereka perlukan untuk tugas sekolah  
 mereka tinggal di sana  mereka tinggal di sana 
 berdekatan dengan tempat tinggalnya  berdekatan dengan tempat tinggalnya 


