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1 Di mana tempat beli tiket kereta api? 
loket pasar sekolah taman 

2     nama makanan Taiwan yang paling kamu suka? 
Mana Siapa Berapa Apa 

3     saja yang mau ikut pergi ke pantai? 
Mana Berapa Apa Siapa 

4     jumlah orang yang ikut dalam tur ini? 
Apa Berapa Siapa Mana 

5 Kami duduk di bangku pesawat nomor 15B dan 15D, kamu duduk di    ? 
mana siapa apa berapa 

6 Berapa     perjalanan dengan THSR dari Taichung ke Kaohsiung? 
waktu lama kalau banyak 

7 A:     kita berangkat? 
B: Kira-kira setengah jam lagi. 
Apa Mana Berapa Kapan 

8 Orang     pekerjaannya membawa tur disebut sebagai pemandu wisata. 
yang untuk dengan oleh 

9 Di bawah ini mana yang bukan tempat untuk pemberhentian alat transportasi? 
bandar udara stasiun loket pelabuhan 

10 Kalau keluar negeri kita biasanya akan naik pesawat. Apa nama tempat untuk naik pesawat? 
bandar udara stasiun halte pelabuhan 

11     makan makanan halal, tamu muslim juga bisa makan makanan vegetarian. 
Maupun Karena Maka Selain 

12 Alisan adalah tempat wisata yang sangat terkenal di Taiwan, apakah kamu     ke sana? 
masih dalam untuk pernah 

13 ①Gunung ②Kuil ③Pasar malam ④Museum ⑤Pantai. 
Manakah yang merupakan tempat wisata alam? 
①dan② ①dan⑤ ③dan④ ②dan⑤ 

14 Di bawah ini manakah yang merupakan tempat wisata wilayah utara Taiwan? 
Sungai cinta, Taman Nasional Kenting Taman Nasional Taroko, Bukit 6 batu  
Yangmingshan, Yeliu, Kuil Longshan Alisan, Yusan 
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15 Karena perubahan iklim, sekarang di Taiwan antara bulan Januari termasuk musim apa? 
dingin gugur panas semi 

16 Sebelum masuk ke ruang tunggu pesawat, kita harus melakukan pengecekan paspor di mana? 
konter check in  imigrasi  lounge  ruang istirahat  

17 Pernyataan di bawah manakah yang tidak benar? 
Harus berpakaian rapi di dalam pesawat 

Boleh membawa barang tajam ke dalam pesawat  
Boleh membawa baju ganti ke dalam pesawat  
Boleh membawa dompet, paspor dan uang  

18 Pernyataan berikut di bawah ini manakah yang merupakan perlengkapan standar yang harus 
dibawa saat wisata ke wilayah pegunungan? 

Membawa peralatan untuk memasak  
Membawa peralatan untuk memanggang  

Membawa kosmetik dan baju pesta 
Membawa tas yang berisi air minum, handuk kecil  

19 Apa arti kata “akomodasi”dalam pariwisata? 
Menyediakan kebutuhan tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang 

bepergian 
Menyediakan kebutuhan sandang bagi orang bepergian  
Menyediakan kebutuhan tersier bagi orang yang melakukan perjalanan  
Menyediakan kebutuhan pokok bagi orang yang bepergian  

20 Berikut adalah perlengkapan yang akan dibawa saat melakukan wisata ke pantai, kecuali: 
Sandal   Kacamata  
Gaun pesta   Krim pelindung matahari  

21 Apa arti istilah “wisata bahari”dalam pariwisata? 
Kegiatan wisata yang aktifitasnya dilakukan di daerah perkotaan yang meliputi daerah kota. 
Kegiatan wisata yang aktifitasnya dilakukan di daerah pergunungan yang meliputi daerah gunung 

dan danau. 
Kegiatan wisata yang aktifitasnya dilakukan di daerah perkotaan dan pegunungan yang meliputi 

kota dan gunung. 
Kegiatan wisata yang aktifitasnya dilakukan pada media kelautan serta meliputi daerah pantai 

dan pulau-pulau sekitamya. 
22 Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? 

Museum dan art gallery adalah tempat wisata untuk wisatawan yang suka barang antik 
Museum dan art gallery adalah tempat wisata untuk wisatawan yang suka karya seni  
Museum dan art gallery adalah tempat wisata untuk wisatawan yang gemar melihat koleksi seni  
Museum dan art gallery adalah tempat wisata untuk wisatawan yang gemar menikmati pemandangan 

alam 
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23 Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? 
Pantai adalah tempat wisata yang tepat untuk melihat karya seni  
Pantai adalah tempat wisata yang bagus untuk berbelanja keperluan rumah tangga  
Pan tai adalah tempat yang cocok untuk wisatawan yang suka berjemur matahari dan permainan 
olahraga air 
Pantai adalah tempat wisata yang sejuk sepanjang tahun  

24 Sebagai seorang pemandu wisata yang profesional harus memiliki pemikiran positif dan etika 
kerja. Apa arti kata “profesional”pada kalimat tersebut? 

Hanya bersemangat, tetapi tidak pedulian . Bertanggung jawab dan disiplin. 
Kurang tanggap dan santai. Rajin, tetapi selalu terlambat . 

25 Cuaca Taiwan sangat berbeda dengan cuaca di Indonesia terutama pada akhir dan awal tahun 
berikutnya. Apa arti pernyataan tersebut? 
Pada akhir tahun dan awal tahun berikutnya Taiwan sedang dalam suasana musim dingin, dan Indonesia 

juga 
Pada akhir tahun da n awal tahun berikutnya Indonesia sedang dalam suasana musim dingin, 
sedangkan Taiwan tidak 
Indonesia dan Taiwan mempunyai musim yang tidak sama  
Indonesia dan Taiwan mempunyai persamaan cuaca pada awal dan akhir tahun 

26 Sebagai pemadu wisata Anda wajib mengetahui dengan jelas siapa tamu yang akan Anda bawa 
selama mereka wisata di Taiwan, jika semua tamu Anda adalah muslim, apa yang harus Anda 
lakukan? 
Menghindari kegiatan luar ruangan, karena mereka tidak suka panas 
Membawa mereka menikmati makanan khas Taiwan tanpa mempertimbangkan apakah halal 

atau tidak 
Memperhatikan pantangan makanan mereka dan ada jadwal untuk mereka melakukan sholat 
Menyediakan banyak minuman keras untuk mereka 

27 Apa arti peribahasa “Ada Harga Ada Rupa”? 
Kualitas barang biasa saja 

Kualitas barang sesuai dengan harga yang dibayar  
Kualitas barang lebih murah dibanding dengan harga yang dibayar  
Kualitas barang lebih mahal dibanding dengan harga yang dibayar  

28 Peribahasa “Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit” biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang 
apa? 
Kebiasaan menabung, sekalipun jumlahnya kecil kalau berkelanjutan, seiring waktu akan semakin 

banyak 
Kebiasaan berbelanja, belanja dalam jumlah kecil dan semakin lama semakin banyak  
Kebiasaan bekerja, bekerja sedikit seiring wakt u akan selesai juga 
Kebiasaan makan, makan dengan sedikit -sedikit jangan terlalu banyak 
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29 Sup misoa tiram adalah salah satu kuliner terkenal Taiwan, makanan ini sangat mewakili Taiwan. 
Bagaimana cara kamu memperkenalkan makanan ini kepada peserta tur kamu? 

Makanan ini dimasak dengan cara digoreng dan harus dimakan dalam keadaan dingin  
Makanan ini adalah masakan khas salah satu suku aborigin Taiwan  
Makanan ini termasuk makanan berkuah dengan bahan utama tiram dan misoa 
Makanan ini hanya bisa dinikmati di restoran mewah, karena tiram sangat mahal 

30 Ketika berbuat salah kamu mengucapkan apa? 
selamat pagi minta maaf selamat ulang tahun semoga sukses 

31 Aku tinggal di desa. 
Pertanyaan yang sesuai dengan jawaban di atas adalah? 
Di mana kamu tinggal ? Kapan kamu tinggal di desa? 
Apakah kamu sering tinggal di desa? Mengapa kamu senang tinggal di desa? 

32 Jika teman kita mendapat masalah kita harus memberikan    . 
hak saran kritik kewajiban 

33 Menurut prakiraan cuaca, hujan akan turun selama seminggu. Kalau ingin keluar, harus membawa    . 
jas sikat ikat pinggang payung 

34 Bu Karim: "Apakah adik tahu rumah Bu Sinta?" 
Kemal: "Saya tahu, Bu. Mari saya antar!" 
Bu Karim:     
"Dimana rumahnya, Bu Karim?" "Terima kasih Bu!"  
"Terima kasih, Dik."  "Mari saya antar, Dik!" 

35 "Saya puas berbelanja di koperasi karena barangnya bagus dan harganya murah." 
Kalimat di atas menyatakan. 

harapan  kepuasan  ketidakpuasan  tawaran  
36 Tujuh puluh lima rupiah lima puluh sen. 

Jika ditulis dalam bentuk angka, penulisannya yang benar adalah    . 
Rp 75,50  Rp 755,0  Rp 7,550  Rp 0,7550  

37 Di Indonesia batik merupakan     yang menggunakan canting sebagai alat untuk melukisnya. 
seni lukis  wayang  kain  makanan  

38 Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari     dan     dengan 
cara digoyangkan. 

besi, bunyi    kayu, dimainkan  
plastic, dibunyikan   bambu, dibunyikan  

39     adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau 
supranatural. 
Keris Pisau Angklung  Buku 

40 Apa buah yang kulitnya seperti ditumbuhi rambut? 
Pisang  Duku  Durian  Rambutan  



 代號：4212
頁次：8－5

41 Lugang     tempat bagi banyak kuil terbuka, bangunan tradisional, dan tempat-tempat 
besar     mengandung nuansa lokal otentik. 

untuk, dan  adalah, yang  yang, dengan  dan, untuk  
42 Ang Lee adalah     yang terkenal dari Taiwan. 

sutradara film penyanyi aktor olahragawan 
43 Sebagai seorang pemandu wisata Anda akan memperkenalkan Taiwan dalam segala sisi, dan 

memberitahukan kepada peserta tur untuk memperhatikan hal-hal kecil penting selama kunjungan 
ke Taiwan. Pernyataan di bawah ini manakah yang benar? 
Peserta tur harus memberi tip untuk semua pelayanan yang diterima, misalnya hotel, pemangkas 

rambut 
Taiwan menggunakan dan menerima mata uang EURO, USD bahkan Rupiah 
Taiwan menggunakan tegangan listrik 110V, maka yang negara asalnya menggunakan 220V harus 

menggunakan adaptor 
Penukaran uang hanya bisa dilakukan di hotel dan tempat makan 

44 Jam 17:45, berikut manakah cara pengucapan yang salah? 
Jam lima lewat empat puluh lima menit sore 
Jam lima kurang lima belas menit sore 
Jam enam kurang lima belas menit sore 
Jam enam kurang seperempat jam sore 

45 Berikut adalah istilah yang berhubungan dengan jenis pemandu wisata. Manakah dari istilah 
berikut yang artinya salah? 
Walking Guide merupakan pemandu wisata yang bertugas untuk memandu wisatawan dalam 

suatu tour 
Local Guide merupakan pemandu wisata yang dapat melakukan kegiatan baik transfer maupun 

tour 
Driver Guide merupakan pengemudi yang sekaligus berperan sebagai pemandu wisata 
Transfer Guide merupakan pemandu wisata yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, 

stasiun, pelabuhan menuju hotel atau sebaliknya 
46 Penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta akan terlambat satu jam. Artinya: 

Pesawat Garuda Indonesia akan tiba satu jam lebih lambat dari jadwalnya 
Pesawat Garuda Indonesia tidak terbang 
Pesawat Garuda Indonesia tepat waktu tibanya 
Pesawat Garuda Indonesia sudah mendarat 

47 Selasa depan saya akan memandu rombongan dari Indonesia berkeliling Taiwan dan Penghu. 
Selasa di minggu ini  Selasa tahun depan 
Selasa yang baru lalu  Minggu depan hari Selasa 

48 Travel check ini tidak bisa diuangkan, karena     yang ada di bagian atas tidak sama dengan 
yang ada di bawah ini. 
coretan lukisan foto tanda tangan 
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49 Di tengah malam, ada tamu anda yang tiba-tiba perutnya sakit sekali, maka anda    . 
memijit-mijit perutnya dengan berharap sakitnya bisa mereda 
memberikan obat anda kepadanya, karena bagi anda obat itu manjur sekali 
segera membawanya berobat ke rumah sakit terdekat 
memintanya untuk bertahan sampai pagi, karena anda tidak suka keluar terlalu malam 

50 Jika ke luar negeri, beberapa dokumen penting yang harus kita bawa adalah paspor dan     untuk 
masuk ke negara tsb. 
visa uang SIM KTP 

51 Suhu udara di gunung Taiping jauh lebih rendah dari suhu di Taipei, maka hendaknya 
membawa     kalau ke sana. 
mantel tebal  sepatu sandal 
ransel  makanan yang banyak 

52 Sebagian besar harga barang di toko-toko besar    , jarang bisa ditawar lagi, kecuali ada 
diskon. 
gratis semua berharga pas bisa ditawar bisa diangsur 

53 Kalau index pencemaran udara PM 2.5 sangat tinggi, maka sebaiknya kita     kalau berada 
di luar. 
memakai sepatu  bermasker 
berombongan  membawa obat nyamuk 

54 Kata manakah di bawah ini yang dimaksudkan dengan warnet? 
warung internet warna net ikan warung netter warung tegal 

55 Jam sembilan kurang sepuluh itu sama dengan jam    . 
08:50 09:10 09:50 10:09 

56 Ternyata dia selalu membawa-bawa namaku untuk kepentingan dirinya sendiri. Arti kalimat ini: 
Ternyata dia selalu membawa saya ke manapun dia pergi. 
Ternyata dia membawa terus kartu nama saya. 
Ternyata dia selalu memakai namaku terus menerus untuk kepentingannya sendiri. 
Ternyata dia tidak melupakan diri saya. 

57 Kami berangkat     Alishan besok. 
kepada ke di pada 

58 Tolong nasehati anak-anak itu! 
biarkan saja  jangan menasehati 
dinasehati oleh  memberi nasehat pada 

59 Hualien kaya akan adat budaya berbagai suku aborigin Taiwan seperti: Amis, Atayal, Taroko, 
Bunun, Sakizaya,    . 
Indian Bali Toraja Kavalan 

60 Kalau naik bus umum di Taiwan, anda bisa mengecek jam dan rutenya di internet atau melihat 
langsung di    . 
gedung bioskop toko halte bus dermaga 
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61 Waduk Shimen di Taoyuan juga menjadi tempat wisata kuliner, anda bisa menikmati masakan 
    yang khas di sana. 
ikan aneka ragam pertunjukkan kunang-kunang satwa liar 

62 Siapa yang diingat paman ketika jauh dari rumah    . 
Istri dan sanak saudara Tahun baru bersama keluarga 
Saudara di rumah  Istri dan tetangga di rumah 

63 Borobudur adalah sebuah     yang terletak di kabupaten Magelang.  
Candi Candi Hindu Candi Buddha Candi Katolik 

64 Berapa pulau yang berada di Indonesia? 

lima  kira-kira tujuh belas ribu 
tujuh ribu  tiga ratus 

65 Surabaya mempunyai banyak wisata sejarah seperti     dan sebagainya. 

Tugu monas, Taman Mini Indonesia Indah, Pulau Tidung, Taman Ismail Marzuki 
Museum Ullen Sentalu, Pemandian Tirta Budi, Monumen Yogyakarta Kembali 
Soerabaja Tempo Doeloe , gedung-gedung tua peninggalan zaman belanda 

Wisata Danau Toba, Menara Pandang Tele, Danau Siombak 
66 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Saat melakukan kunjungan ke pura yang ada di Pulau Bali, maka    . 

Pengunjung harus mengenakan pakaian yang sopan 
Pengunjung bebas mengenakan pakaian apa saja 
Pengunjung laki-laki harus mengenakan jas dan pengunjung perempuan harus mengenakan gaun 

Pengunjung hanya boleh mengenakan pakaian batik 
67 Kebudayaan merupakan daya tarik utama Pulau Bali. Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang harus 

diperhatikan saat mengunjungi Pulau Bali, kecuali: 

Saat hari raya Nyepi, semua orang dilarang untuk menghidupkan lampu, keluar rumah, atau 
bepergian, terkecuali untuk hal-hal darurat 

Perempuan yang sedang mengalami menstruasi dilarang masuk area pura dan tempat-tempat 

yang dianggap suci 

Dilarang untuk sengaja menginjak persembahan bunga maupun dupa yang terdapat di jalan 
Saat mengunjungi pura dilarang mengenakan sarung, kain atau selendang 

68 Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat mengunjungi restoran yang ada di Indonesia, 
kecuali: 

Anda harus memberi uang tip setelah menikmati makanan 

Semua restoran Indonesia harus makan dengan menggunakan tangan 
Beritahukan kepada pelayan, jika Anda tidak makan makanan pedas 
Beritahukan kepada pelayan, jika Anda alergi terhadap kacang 
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Pekerjaan seorang pemandu wisata meliputi banyak hal,  69  pemandu wisata bukanlah pekerjaan 
yang mudah.  70  bisa menjadi seorang pemandu wisata yang profesional pemandu wisata harus 
memiliki wawasan luas,  71  harus terus belajar untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan 
adalah tugas seorang pemandu wisata. 
69 Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas? 

oleh karena itu tetapi meskipun akan 
70 Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas? 

akan kalau agar maka 
71 Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas? 

akan kalau agar maka 
 

Taiwan adalah  72  yang sangat indah dengan penduduk yang sangat ramah, sepanjang tahun 
banyak wisatawan yang  73  Taiwan. Wilayah Taiwan terbagi menjadi wilayah barat dan timur. 
Wilayah barat terbagi lagi menjadi wilayah utara, tengah dan selatan.  74   wilayah tersebut 
mempunyai keunikan tersendiri. Karena keunikan dan keindahan tempat wisata, keramahan penduduk 
setempat serta makanan yang enak, banyak  75  yang tidak bosan untuk datang ke Taiwan. 
72 Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas? 

negara kota wisata bagian 
73 Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas? 

kunjung dikunjungi kunjungan mengunjungi 
74 Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas? 

di antara masing-masing kadang-kadang kapan-kapan 
75 Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas? 

umat turis tukang pelayan 
 

Berwisata adalah hal yang sangat menarik, selain membuat hati senang, kita juga bisa mengenal 
(budaya)  76  lain. Mengunjungi tempat yang berbeda dengan tempat tinggal kita, bisa membuat 
kita lebih (harga)  77  perbedaan dan bisa (luas)  78  wawasan. Selain itu melakukan aktivitas 
wisata akan (dapat)  79  kebahagian dan ketenangan jiwa pikiran yang mampu melepas stres, 
gelisah, serta pikiran negatif lainnya, sehingga membuat anda menjadi lebih percaya diri dan memberi 
banyak manfaat (sehat)  80 . 
76 Imbuhan manakah yang sesuai dengan kata tersebut di atas? 

me - kan ke - an me - i pe - kan 
77 Imbuhan manakah yang sesuai dengan kata tersebut di atas? 

me - kan ke - an me - i pe - kan 
78 Imbuhan manakah yang sesuai dengan kata tersebut di atas? 

me - kan ke - an mem per - i mem per 
79 Imbuhan manakah yang sesuai dengan kata tersebut di atas? 

me - kan ke - an me - i pe - kan 
80 Imbuhan manakah yang sesuai dengan kata tersebut di atas? 

me - kan  ke - an me - i pe - kan 
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