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1 Saat melewati imigrasi harus memperlihatkan apa? 

    

2 Lengkapi ka limat di bawah ini! 

__________ berangkat ke luar negeri, Anda harus mempersiapkan paspor. 

Setelah Sebelum Sesudah Kemudian 

3 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Berapa __________ perjalanan dari Taipei ke Hualien? 

kali lama buah rute 

4 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

__________ tour ini akan berangkat? 

Mana Kenapa Siapa  Kapan 

5 Tempat membeli karcis disebut apa? 

stasiun loket bandara halte 

6 Apa arti dari peribahasa “ Ada rupa ada harga”? 

Harga barang tidak sesuai dengan kualitas barang. Harga barang lebih tinggi dari kualitas barang. 

Harga barang sesuai dengan kualitas barang. Kualitas barang lebih rendah dari harga barang. 

7 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

A: Di mana ada tempat penukaran uang? 

B: Dari sini, lurus sampai lampu merah, kemudian __________ ke kanan. 

lihat cepat intip belok 

8 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Indonesia adalah negara yang mempunyai __________ tawar- menawar harga, terutama saat berbelanja di 

pasar tradisional.  

kemauan kelihatan kebiasaan kehebatan 

9 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Beberapa negara di dunia memperbolehkan turis mengemudi mobil sendiri saat sedang berwisata. Sekalipun 

tidak memerlukan SIM setempat, tetapi Anda harus memiliki __________ . 

SIM internasional SIM nasional SIM lokal SIM  

10 Tempat untuk mengirim kartu pos disebut apa? 

bank stasiun kantor pos kantor imigrasi 

11 Pesawat dari Taiwan dengan nomor penerbangan CAL 761 akan segera mendarat di terminal 2. 

Apa makna dari kalimat di atas? 

Pesawat dari Taiwan kemungkinan akan terlambat. 

Pesawat dari Taiwan sebentar lagi akan tiba. 

Pesawat dari Taiwan terbang kembali ke Taiwan. 

Jawaban A, B, C semuanya benar 
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12 Berikut manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan kebiasaan makan orang Indonesia? 

Orang Indonesia suka makan dengan duduk di lantai. 

 

Orang Indonesia suka makan makanan pedas. 

ia suka makan makanan mentah. 

13 Saat berwisata ke luar negeri, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Di bawah ini manakah yang tidak 

termasuk hal yang harus di perhatikan? 

Jumlah penduduk negara tujuan.  

Hari libur dan festival menarik negara tujuan. Keamanan dan ketentuan khusus negara tujuan. 

14 Setiap pasar malam di Taipei berciri khas tersendiri, ada yang jual banyak_____enak, ada pula yang jual 

barang-barang murah. 

mainan baju makanan buku 

15 Di Taiwan kita bisa melakukan kunjungan wisata ke tempat-tempat di bawah ini, kecuali: 

museum istana kerajaan kuil pantai 

16 Apa arti dari peribahasa “ Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui”? 

Melakukan banyak tindakan dan hanya membuahkan sedikit hasil. 

 

 

akukan banyak tindakan dan membuahkan hasil berlipat. 

17 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Profesionalisme seorang pemandu wisata sangat penting, __________  memiliki sifat baik juga sangat 

penting, __________ seorang pemandu wisata harus memenuhi kedua persyaratan tersebut. 

tetapi, maka akan, tetapi karena, akan tetapi, karena 

18 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

__________ Pulau Penghu terletak di luar Pulau Taiwan, __________ kita harus naik kapal atau pesawat 

untuk mencapai pulau tersebut. 

tetapi, maka kalau, maka karena, kalau karena, maka 

19 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Kami sekeluarga suka berwisata ke pantai, __________ mereka lebih suka ke museum. 

karena sedangkan bahkan maka 

20 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

__________Hualien __________ Taitung adalah kota yang sangat indah, __________ saya ingin 

mengunjungi kedua kota tersebut. 

baik, maupun, maka maupun, baik, maka maka, baik, maupun baik, maka, maupun 

21 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Alisan __________ terletak di wilayah selatan Taiwan, __________ terletak di wilayah tengah Taiwan. 

tetapi, melainkan bukan, maka bukan, melainkan tetapi, maka 

22 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Karena ada angin topan, maka pelabuhan udara ditutup, __________ semua penerbangan dihentikan, 

__________ perjalanan kami terpaksa ditunda. 

akan, sehingga  kalau, sehingga 

tetapi, sehingga  oleh karena itu, sehingga 

  



 代號：4412 
頁次：8－3 

 
23 Saat melakukan perjalanan wisata, Anda akan membawa beberapa barang keperluan. Berikut di bawah ini 

adalah hal–hal yang harus diperhatikan saat mempersiapkan barang bawaan, kecuali: 

Barang–barang tajam boleh dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. 

Barang–barang tajam tidak boleh dibawa masuk ke dalam pesawat. 

- barang berharga tidak boleh diletakkan di dalam koper. 

–barang dalam bentuk cairan yang melebihi seratus ml tidak boleh dibawa masuk ke dalam kabin 

pesawat. 

24 Sebagai seorang pemandu wisata ada beberapa hal yang harus diperhatikan, kecuali: 

 

Ramah dan sabar dalam melayani tamu. 

Cekatan dalam pekerjaan dan mempunyai selera humor tinggi. 

Menggunakan gaya bahasa sembarangan dan bertingkah laku sesuka hati. 

25 Tempat wisata Taiwan merupakan perpaduan antara wisata modern, tradisional, dan keindahan alam. 

Berikut manakah yang merupakan ciri khas wisata Taiwan? 

Pasar malam merupakan tempat wisata yang sangat terkenal di Taiwan. 

Taiwan memiliki gedung tertinggi di dunia. 

Taiwan adalah negara dengan perbedaan musim yang sangat jelas, saat musim dingin wilayah perkotaan 

akan turun salju. 

Tempat wisata Taroko National Park terletak di wilayah selatan Taiwan. 

26 Selain tempat wisata yang menarik, Taiwan juga sangat terkenal dengan makanannya yang sangat enak. 

Berikut di bawah ini manakah hal yang berhubungan dengan budaya makan Taiwan? 

Makanan Taiwan sangat pedas dan asin. 

at mirip dengan makanan India. 

 

nan Taiwan banyak terdapat makanan mentah. 

27 Sebagai pemandu wisata yang bertanggung jawab, tidak hanya harus bisa berbahasa asing, juga 

harus_____. 

pandai bernyanyi 

 

 

ai menyetir mobil 

28 Berhati-hatilah saat berwisata sendirian, Anda harus waspada dengan pedagang yang menawarkan barang 

dagangan, kadang-kadang ada yang”ada udang di balik batu”. 

Apa makna dari peribahasa di atas? 

Mempunyai niat terselubung. 

 

 

 

29 Masyarakat Taiwan terkenal sangat ramah, selain itu mereka juga memiliki karakteristik lain. Berikut di 

bawah ini manakah yang bukan karakteristik masyarakat Taiwan? 

Cinta dengan produk dalam negeri. 

 

 mereka terbiasa berbaris teratur di sebelah kiri. 
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30 Selain Indonesia, Taiwan juga terletak di Asia. 

Apa makna kalimat di atas? 

Indonesia terletak di Asia, tetapi Taiwan bukan. 

Taiwan terletak di Asia, tetapi Indonesia bukan. 

Indonesia dan Taiwan bukan terletak di Asia 

Baik Indonesia maupun Taiwan terletak di Asia. 

31 Kini perfilman Indonesia didominasi oleh film barat, meskipun demikian popularitas film lokal tidak hilang 

di kalangan masyarakat. 

Apa makna kalimat di atas? 

Selain film barat, masyarakat Indonesia juga suka film lokal. 

 

 

rakat Indonesia tidak suka film barat maupun lokal. 

32 Gaya hidup masyarakat sekarang, kebanyakan suka membagi waktunya sebagian untuk ____, tidak melulu 

bekerja saja. 

tidur-tiduran  bersantai misalnya berwisata 

-malasan  mbuang waktu 

33 Sekarang sudah jam 18:15, pemandu wisata mengatakan Anda harus berkumpul di lobi pada jam 19:10, 

maka Anda mempunyai berapa banyak waktu untuk bersiap-siap? 

Satu jam kurang sepuluh menit Lima puluh lima menit 

Lima puluh menit  Empat puluh lima menit 

Selama libur hari raya, kami sekeluarga pasti akan pulang ke kampung halaman. Karena jauh, maka kami harus 

menghabiskan banyak    34    di jalan. Oleh karena itu    35    berangkat kami selalu merencanakan 

kegiatan untuk perjalanan pulang,    36    kami akan melakukan hal –hal sesuai dengan perencanaan. Berbeda 

dengan tahun    37   , liburan kali ini kami berencana dalam perjalanan ke kampung, kami akan mampir ke 

beberapa tempat wisata yang ada di Jawa Barat,    38    baru melanjutkan perjalanan. Kami sekeluarga sangat 

antusias, dan berharap liburan segera tiba. 

34 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat di atas? 

selama beberapa jam waktu 

35 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat di atas? 

kemudian sekarang sebelum setelah 

36 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat di atas? 

kemudian sebelum setelah sekarang 

37 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat di atas? 

sekarang kemudian sebelum yang lalu 

38 Kata manakah yang sesuai dengan kalimat di atas? 

setelah setelah itu yang lalu sebelum 

39 Dalam percakapan formal dengan orang yang baru dikenal, biasanya kita memanggilnya dengan sebutan 

sopan seperti : 

Anda  Kamu  Elu  Kalian  

40 Kata ganti orang yang pantas dipakai dalam percakapan formal untuk diri kita sendiri adalah :  

Gua  Wo  Ike Saya  
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41 Rombongan wisata yang dipandu saya besok akan ke Kaohsiung dengan berkereta api. Arti kalimat ini 

adalah :  

Rombongan yang saya pandu akan naik pesawat terbang ke Kaohsiung besok.  

Rombongan yang saya pandu ke Kaohsiung besok menggunakan alat transpor kereta api.  

Rombongan yang saya pandu akan batal ke Kaohsiung besok.  

Rombongan yang saya pandu besok akan naik kapal ke Kaohsiung. 

42 Tidak boleh uang saya meminta dari tamu yang saya pandu. Susunan kalimat yang benar adalah :- 

Saya tidak boleh meminta uang dari tamu yang saya pandu.  

Boleh Saya meminta uang tidak dari tamu yang saya pandu? 

Tamu yang saya pandu boleh meminta uang dari saya tidak. 

aya boleh meminta uang dari tamu yang saya pandu.  

43 Apa arti kata berwisata ? 

berwiraswasta berolah raga  bermain bola bertamasya  

44 Apa arti kata-kata ini, memandu rombongan dari luar negeri ? 

Menjadi pramuwisata rombongan yang datang dari luar negeri. 

Mengajar rombongan luar negeri.  

Menjemput rombongan luar negeri.  

Memulangkan rombongan luar negeri. 

45 Arti peribahasa“ Sedia payung sebelum hujan” ? 

Membeli payung kalau hujan.  

Hujan tidak perlu payung.  

Melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum terjadi sesuatu.  

Sebelum hujan payung lupa dibawa.  

46 Kata duty free shop artinya ? 

Toko yang menjual makanan dan minuman. 

Toko obat. 

 

 

47 Daerah Maokong selain ada gondola juga banyak kebun teh, tempat ini adalah_____.  

isata dekat pinggir kota Taipei  

industri  u terpencil 

48 Kalau belanja di pasar malam, kadang-kadang harganya bisa_____walaupun sudah murah sekali.   

sangat mahal ditawar mati gratis 

49 Tidak sulit mendapatkan depot-depot yang menjual masakan Indonesia di dekat terminal KA Taipei. 

hotel-hotel taman pedagang kaki lima restoran-restoran kecil 

50 Kalau suka pedas, anda bisa menambahkan____ke dalam makanan anda. 

bawang goreng sambal  gula asam 

51 Ia bersin-bersin di pagi hari, karena semalam lupa berselimut waktu tidur. 

memakai selimut   tidur 

  

52 Berwisata ke Danau Sun Moon Lake sangat menarik, karena juga bisa menikmati tarian kesenian 

_____Taiwan di sana. 
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 53 Kalau kesulitan dalam berbahasa asing, maka kita harus sering memeriksa buku______. 

    

54 Anda tidak usah menempeli perangko lagi di atas kartu pos ini, karena sudah______tinggal dikirim saja. 

   

terpakai  bercap perangko di atasnya 

55 Wisata belanja juga sangat diminati oleh turis lokal maupun asing, terutama di pasar malam yang menjual 

barang murah. 

berwisata sambil membeli barang-barang berwisata dengan keluarga 

berwisata seorang diri  berwisata dengan guide 

56 Wisata kuliner telah menjadi trend masa kini.  

berwisata sambil menjadi kuli 

 

 

tempat 

57 Kalau hari ini tgl 1 Januari, maka lusa tanggal berapa ? 

Lusa tanggal 10 Januari.  Lusa tanggal 2 Januari. 

Lusa tanggal 1 Januari.  Lusa tanggal 3 Januari. 

58 Menjadi pemandu wisata rombongan itu gampang-gampang susah, susahnya adalah kalau ada tamu 

yang___ di tengah malam karena harus mencarikan dokter.  

pulang malam belum tiba sakit mendadak tidur 

59 Sikap dasar yang dibutuhkan sebagai seorang pemandu ideal, setidaknya anda _____dan tidak bersifat 

pendiam. 

takut keramaian  tidak disiplin 

mudah mengelabui orang suka bergaul 

60 Menukar uang hendaknya di tempat yang sah atau______agar tidak tertipu. 

di pasar gelap  di bank 

dengan orang tak dikenal dengan calo 

61 Nilai valuta asing berubah-ubah setiap hari, karena itu tidak ada______yang tetap konstan sama setiap saat. 

uang waktu nilai tukar orang 

62 Pesawat terbang yang delay artinya_____. 

 

 

 

 

63 Tour guide adalah istilah bahasa Inggris dari kata______, harus bersertifikat resmi kalau di Taiwan.  

cang    

64 Kata berdarmawisata sebenarnya berarti_______________. 

melanjutkan sekolah 

 

berjalan-jalan ke luar kota atau bahkan ke luar negeri 

uliah 

65 Ukuran tas yang diijinkan untuk dibawa naik ke kabin pesawat, sekarang telah lebih______ dari ukuran 

sebelumnya.  

banyak  besar dan tidak dibatasi 

  kecil 
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66 Betulkah bahwa Taiwan melarang buah-buahan dan produk pertanian luar negeri dibawa masuk tanpa ijin 

resmi ?  

Betul.   Tidak benar. 

Boleh saja karena tidak ada peraturan tertulis. Coba-coba saja asal tidak ketahuan. 

67 Seorang pemandu wisata yang disiplin sebaiknya bersikap seperti apa ? 

Sebaiknya tidak perlu dipusingkan, yang penting berjalan sesuai jadwal. 

Sebaiknya bersikap ramah, sabar, cekatan dan penuh tanggung jawab. 

Sebaiknya bersikap galak agar tamu tamu patuh. 

Sebaiknya pura-pura ramah agar mendapatkan tips besar.  

68 Kalimat mana yang berkaitan dengan pariwisata ? 

Setiap musim panas banyak mahasiswa lulus ujian. 

Para mahasiswa kuliah sambil bekerja. 

Pasar tradisional Taiwan juga ber AC. 

usim panas, jumlah wisatawan asing yang datang ke Taiwan meningkat drastis.  

69 Turis yang kehilangan paspornya, sebaiknya anda membawanya____________.  

berjalan-jalan ke pasar malam.  

 

a ke kantor perwakilan negaranya. 

 

70 Menjadi pemandu wisata, setidaknya mempunyai bekal pengetahuan yang luas tentang sosial budaya 

setempat dan _________. 

   bisa bahasa asing 

  

(請閱讀以下文章，並根據內容之理解回答 71─75 題) 

Berwisata ke Gunung Taiping di awal bulan Januari 

Seperti kebanyakan orang Taiwan, saya juga suka berwisata ke daerah pegunungan yang banyak di Taiwan. 

Kadang-kadang saya ikut grup mendaki gunung, perjalanan yang kami daki sangat melelahkan sekali karena 

memakan waktu berhari-hari. Kami harus memasang tenda sendiri, memasak sendiri, dan sering kehujanan dan 

kedinginan. Bulan Januari yang lalu, saya berwisata ke daerah gunung Taiping yang terletak di daerah kabupaten 

Yilan. Sungguh indah sekali, hampir seharian saya berada dalam awan, bagaikan tinggal di negeri awan. Matahari 

hanya muncul sebentar saja di siang hari. Setelah itu kembali berselimut awan. Sungguh pengalaman yang 

menyenangkan sekali.  

71 Seperti kebanyakan orang Taiwan, saya juga suka berwisata ke daerah pegunungan, ini mengartikan 

bahwa______. 

orang Taiwan banyak yang gemar berwisata ke daerah pegunungan yang banyak di Taiwan 

 

 

orang Taiwan suka berdiam di rumah saja 
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72 Di bulan berapa saya berwisata ke gunung Taiping ? 

Maret    ari 

73 Bagaimana kesan saya ketika berkunjung ke gunung Taiping ? 

pahit sekali  menyenangkan sekali 

   

74 Pengalaman saya di gunung Taiping saat itu seakan-akan bagaimana ? 

Saya tidak bisa tidur.   

Saya seperti tinggal di negeri awan. Saya memasang tenda dan memasak sendiri. 

75 Di mana letak gunung seperti negeri awan yang saya sukai itu ? 

Di Indonesia.  Di kabupaten Yilan. 

Di Taichung.  Di Kabupaten Miaoli. 

(請閱讀以下文章，並根據內容之理解回答 76─80 題) 

Berwisata ke Kebun Binatang Taipei 

Sejak masa kanak-kanak, saya sering diajak bermain-main ke kebun binatang oleh kedua orang tua saya. Walau 

masih kecil saat itu, saya sudah sangat menyukai binatang zebra dan jerapah, mereka selalu saya nomor satukan 

untuk dikunjungi dulu. Mungkin badan mereka yang berwarna itulah yang menarik perhatian saya waktu itu. 

Sampai sekarangpun, setelah puluhan tahun, saya tetap mencintai kedua jenis satwa itu. Di Kebun Binatang 

Taipei, saya juga bisa melihat banyak jenis satwa langka, misalnya koala yang suka tidur, panda yang lucu sekali, 

dan juga tapir, badak serta ikan-ikan jenis jaman purba, bahkan burung, monyet, burung kuntul dan masih banyak 

lagi. Tua muda dan anak-anak semua suka ke sana.  

76 Sejak kapan saya sudah suka ke kebun binatang ? 

 

-kanak saya sudah suka ke kebun binatang. 

 

 

77 Binatang apa saja yang prioritas saya kunjungi apabila diajak ke kebun binatang bersama orang tua ? 

Bersama orang tua, saya diajak nonton bioskop. 

 

 

gi dulu. 

78 Di masa kecil saya ke kebun binatang bersama siapa saja ? 

Pergi sendirian saja. 

 

Saya pergi bersama ayah dan ibu. 

Saya pergi bersama tetangga saya. 

79 Di kota manakah kebun binatang yang banyak satwa langka yang saya ceritakan di atas ? 

Di kota Taichung.  Di kota Taipei. 

Di kabupaten Miaoli.  Di gunung Taipei.  

80 Selain saya siapa saja yang juga suka berkunjung ke Kebun Binatang Taipei ? 

Tua muda dan anak-anak semua suka berkunjung ke sana. 
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