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1 Membawa wisatawan menyeberang jalan, harus jalan di atas .

penyeberangan pejalan kaki jalur sepeda motor

jalan di jalan raya jalur mobil

2 Wisatawan yang beragama Islam, mereka tidak bisa makan makanan yang berisi .

ayam babi tupai sapi

3 Kalau wisatawan keracunan makanan, apakah yang harus dilakukan terlebih dahulu?

ke kantor pos ke rumah sakit ke hotel ke toko buku

4 Setelah selesai makan dan minum, bekasnya harus dibuang di .

tempat sampah jalan raya depan toko tepi jalan

5 Saat melakukan pembayaran, harus pastikan barang yang dibeli dan .

barangnya tasnya harganya kantongnya

6 Kalau membeli barang yang salah, mau tukar barang, harus membawa .

kantong dan makananuang dan sepatu kartu kredit dan uang kwitansi dan barang

7 Tahun 2020 ada hari.

tiga ratus enam puluh lima tiga ribu enam ratus enam puluh

tiga ratus enam puluh enam tiga puluh enam

8 Hari kemerdekaan RI adalah .

tanggal 17 Agustus tanggal 17 Maret tanggal 17 Januari tanggal 17 Desember

9 Saat di dalam pesawat kalau tidak enak badan, kita bisa minta bantuan kepada .

polisi pramugara petani supir

10 Pasar malam di Taiwan sangat di dunia.

mengenalkan terkenal berkenalkan kenal

11 Setiap tahun bulan dua belas tanggal 25 adalah Hari .

Raya Waisak Raya Natal Baru Imlek Raya Nyepi

12 Permisi, di tempat duduk saya?

Apakah Bagaimanakah manakah Kapan

13 Saat Check-out, harus teliti barang jangan ketinggalan di hotel.

mengperiksakan diperiksa periksa memeriksa

14 Dilarang di dalam pesawat.

rokok dirokok merokokkan merokok

15 Wisatawan yang mau menukar uang, bisa ditukar di .

Kantor polisi bank toko buku toko makanan

16 Hari ini selasa, lusa adalah hari , kemarin hari .

Hari Minggu, Hari Senin Hari Kamis, Hari Senin

Hari Rabu, Hari Jumat Hari Senin, Hari Minggu
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17 Jangan lupa membawa tiga foto ke pabrik.

lembar ekor batang buah

18 anda ada waktu luang hari Selasa? Kita mau makan malam bersama-sama.

Apakah Mengapakah kapan Manakah

19 Naik kereta api, harus beli tiket dan duduk sesuai dengan anda.

nomor daftar ukuran tinggi giliran nomor tempat duduk

20 Vika: Selamat pagi

Yuby: Selamat pagi

Vika: Anda kapan mau ke Indonesia

Yuby: Lusa.Permisi, dari Taiwan ke Indonesia sekitar berapa ?

Vika: Sekitar 5 jam

Yuby: Terima kasih

Vika: Sama-sama, sampai jumpa

Yuby: Sampai jumpa lagi

lama baru lebar tebal

21 kita berkunjung ke pasar malam, dompet dan hp harus disimpan baik-baik.

Kapan Mengapa Saat Lagi

22 Dilarang dan membuang sembarangan pada tempat umum.

berjalan kaki, ngobrol merokok, sampah

membeli barang, melihat orang membaca buku, belanja

23 Bapak, saya mau pesan tiga nasi goreng yang pedas.

buah porsi ekor biji

24 makan makanan di dalam museum.

Mari Dijalan Dilarang Dijatuh

25 menyalahkan dia, karena dia tidak sengaja.

Silakan Tolong Jangan Minta

26 Gereja adalah satu tempat beribadah, tapi Gereja Sepatu Tinggi dan Gereja The Luce Chapel yang

hanya kita boleh ambil foto saja, kedua-dua gereja adalah di Daerah

Chiayi dan Taichung Kaohsiung dan Tainan

Chiayi dan Taipei Taoyuan dan Taichung

27 Tempat duduk saya berada di jendela.

dalam atas dekat pintu

28 Demi menyambut turis muslim datang ke Taiwan, telah tersedia makanan yang halal, juga ada

tempat .

mandi salat bermain istirahat

29 adalah peramalan dengan menggunakan kerang (benda berbentuk kerang), yang kemudian

dilempar untuk mendapat jawaban ya, tidak, atau ragu-ragu (terserah).

Poapoe Ciamsi Dua belas zodiak Pakua

30 saja yang ikut saya ke stasiun kereta api?

Siapa Apa Mana Berapa
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31 hanya sedikit restoran halal yang dapat ditemukan, namun wisatawan muslim tetap dapat

menemukan restoran vegetarian yang sangat bervariasi menu makanannya dan tentunya lezat dan

halal.

Walaupun Bagaimanapun Tetapi Maupun

32 1. Taipei 101 2. Yehliu Geopark 3. Leofoo Village

4. Gunung Hehuan 5.Kuil Bangka Longshan

Manakah yang bukan merupakan wisata alam?

1 dan 2 1 dan 4 3 dan 2 5 dan 3

33 Karena perubahan iklim, sekarang di Taiwan antara bulan Desember dan Februari termasuk musim

apa?

gugur dingin panas semi

34 Pernyataan di bawah ini manakah yang benar?

Harus membawa senjata ke dalam pesawat untuk perlindungan diri.

Membawa dompet, uang dan paspor saat berwisata.

Menghidupkan alat elektronik pada saat pesawat melandas.

Membawa daging, sayur, bunga dan buah ke dalam pesawat.

35 Apa arti kata “deportasi” dalam pariwisata?

menyediakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan.

memberi bantuan kepada wisatawan ketika paspor mereka hilang .

memulangkan seseorang ke negeri asalnya karena tidak memiliki izin tinggal yang benar.

menyediakan transportasi kepada orang yang berpergian ke luar negeri.

36 Sebagai pemandu wisata, jika turis yang saya bawa adalah muslimah. Saya harus .

Memperhatikan pantangan muslim, memperhatikan jadwal salat dan membawa mereka ke

restoran halal.

Memperkenalkan minuman keras yang terkenal untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh kepada

sanak saudara.

Memperkenalkan dan menyarankan untuk menikmati makanan tidak halal.

Menghindari kegiatan luar ruangan pada saat musim panas.

37 Apa arti peribahasa “Tak kenal maka tak sayang”?

Sering berkenalan dengan orang, setelah itu akan bertumbuh rasa sayang.

Ketika kita tidak mengenal seseorang, kita harus belajar mengenalnya.

Perangai seseorang tidak akan dapat diketahui bila belum kenal dekat.

Kita tidak ingin kenal maka kita tidak sayang.

38 Peribahasa “Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dulu, bersenang-senang

kemudian.” biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang apa?

Kebiasaan makan, makan dengan sederhana dan hemat.

Kebiasaan bekerja, bekerja keras pada saat muda, maka ketika sudah tua hidup akan senang.

Kebiasaan belanja, belanja sebanyak-banyaknya saat muda, karena sudah tua tidak dapat

menikmati hidup.

Kebiasaan menabung, menabung sebanyak-banyaknya ketika susah.
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39 Bagaimana anda memperkenalkan makanan khas Taiwan “Dadar Tiram Goreng” kepada peserta

turis anda?

Makanan ini merupakan makanan khas yang sangat mewakili Taiwan, suku aborigin lah yang

menemukan makanan ini.

Makanan ini hanya dapat dinikmati di restoran mahal.

Makanan ini harus di makan ketika sudah dingin.

Makanan ini digoreng dengan telur, tiram, sayur dan adonan tepung tapioka.

40 Saya tinggal di Taichung.

Pertanyaan yang sesuai dengan jawaban di atas adalah?

Kamu dari mana?

Kamu tinggal di mana?

Mengapa kamu tinggal di Taichung?

Kapan kamu tinggal di Taichung?

41 Menurut prakiraan cuaca, hujan akan terus turun selama seminggu. Kami sarankan untuk selalu

membawa kemana pun anda pergi.

harapan jas dompet payung

42 “Saya puas berbelanja di Taipei 101 karena barangnya berkualitas dan murah.”

Kalimat di atas menyatakan.

kemarahan kepuasan ketidakpuasan harapan

43 Pak Joko: “Apakah anda tahu di mana restoran halal di Taipei?”

Kasim: “Saya tahu, Pak. Mari saya antar!”

Pak Joko:

Di mana restorannya? Maaf, saya tidak suka di antar.

Terima kasih. Silahkan.

44 Buah-buahan Taiwan sangat terkenal dengan kualitas yang baik dan harga yang sangat merakyat.

Buah apa yang merupakan buah musim panas di Taiwan?

Jeruk Manggis Jujube Mangga

45 Pukul 20:45, berikut manakah yang merupakan pengucapan yang salah?

Pukul delapan lewat lima belas menit.

Pukul sembilan kurang lima belas menit.

Pukul delapan empat puluh lima menit.

Pukul delapan empat lima.

46 Penerbangan China Airlines dengan nomor penerbangan CI2983, dari Jakarta menuju ke Taipei

akan terlambat dua jam.

Artinya:

Pesawat China Airlines tidak akan terbang hari ini.

Pesawat China Airlines sudah mendarat dua jam yang lalu.

Pesawat China Airlines akan berangkat sebentar lagi.

Pesawat China Airlines akan berangkat dua jam lebih lambat dari jadwal yang di tentukan.

47 Barang apa yang tidak boleh di bawa ke atas pesawat?

permen pisau handphone paspor

48 Suhu udara di gunung Yangming lebih rendah dari pada suhu di kota Taipei, maka hendaknya

membawa saat ke sana.

sepatu hak tinggi jaket tebal makanan yang enak ransel
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49 Hualien kaya akan adat budaya aborigin. Suku aborigin apa saja yang bukan merupakan suku

aborigin Taiwan?

Amis Atayal Taroko Indian

50 Untuk mengetahui jadwal dan rute perjalanan bis umum di Taiwan. Anda dapat mengunduh aplikasi

bis Taiwan atau melihat langsung di .

teater halte bus dermaga bandara

51 Maokong adalah wisata Taiwan bernuansa alam perkebunan teh. Objek wisata ini dilengkapi dengan

fasilitas gondola untuk memudahkan para pengunjung berwisata ke tempat tersebut. Di sini pengunjung

dapat menikmati udara segar, naik kereta gantung sampai ketinggian tertentu. juga dapat

menikmati teh yang menjadi unggulan Maokong.

Walaupun Sepertinya Untungnya Kemudian

52 Lengkapi kalimat di bawah ini!

Jika mengunjungi Taiwan, jangan lupa untuk membeli khas Taiwan terpopuler nastar yang

bagian luarnya renyah, isinya lembut dan berbau harum nanas.

buah-buahan buah hati buah tangan buah nanas

53 Berikut adalah alat transportasi umum yang dapat digunakan di Taipei, kecuali:

Kereta bawah tanah MRT Kereta api cepat HSR

Bis Tram

54 Kami akan mengunjungi peternakan Wuling pada malam Jumat. Hari ini Hari Selasa, tanggal 21

Maret 2020. Maka, tanggal berapa kita akan mengunjungi peternakan Wuling?

Tanggal 22 Maret 2020 Tanggal 24 Maret 2020

Tanggal 25 Maret 2020 Tanggal 26 Maret 2020

55 Pesawat akan mendarat pada pukul setengah sembilan malam.

08:30 10:30 20:30 21:30

56 Pembeli: Berapa harga dompet ini?

Penjual: NTD2.000,-

Pembeli: Saya mau beli dua. Berapa harganya?

Penjual: Beli 3 harganya NTD 5.000,-

Pembeli: Saya beli 3. Bisa pakai kartu kredit?

Penual: Bisa.

Berapa total harga dompet yang dibeli pembeli?

NTD 6.000,- NTD 1.000,- NTD 5.000,- NTD 2.500,-

57 Kalau wisatawan kehilangan paspor, harus melaporkan kepada .

stasiun kantor pos bandara kantor polisi

58 Kapal feri berangkat pada pukul setengah sembilan pagi.

9:30 pagi 8:30 pagi 9:00 pagi 7:30 pagi

59 Di Taiwan ada musim. Musim nya sangat panas seperti di Indonesia.

empat, hujan tiga, salju empat, panas dua, gugur

60 Di , kita boleh melihat pertunjukan gunting bulu domba.

kebun binatang ladang Taipei ladang Liaoli ladang Qinjing

61 Bukan dia, tetapi saya yang akan berwisata ke Kota Kaohsiung.

namun hanya melainkan saja
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62 Wayang Potehi Taiwan merupakan suatu tunjuk seni yang mementaskan tentang kisah dewa-dewa

Taoisme, sehingga sering dapat ditonton di depan kuil-kuil.

menunjukkan pertunjukan dipertunjukkan penunjuk

63 Museum Istana Nasional Taiwan dengan bangunan yang luas dan megah bangunan yang

penuh dengan sejarah. Di dalamnya tersimpan banyak sekali artefak berharga dan informasi

mengenai sejarah Taiwan dan Cina. Koleksinya pun berasal dari berbagai macam dinasti mulai dari

Song, Yuan, Ming, dan Qing.

Kata manakah yang tepat untuk kalimat di atas?

merupakan meskipun hanya oleh karena itu

64 Di pasar malam terdapat banyak jenis makanan dan minuman. Sebelum membeli, kita harus tanya

dulu agar tidak tertipu.

lebarnya harganya panjangnya lembutnya

65 Kalau tiket kereta api anda hilang, kamu bisa .

mencuri meminta loket tiket menggantikan yang baru

membeli tiket lagi marah

66 Saat tinggal di hotel, kita tidak boleh .

mandi makan ngobrol merusak barang hotel

67 Ada ekor ikan dalam kolam.

apa berapa mana beberapa

68 Saat menerima telepon dari penipu, kita harus .

langsung tutup telepon

pengirim uang

memberikan nomor kartu kredit kepada mereka

ikut arahan mereka

69 Besok saya harus kembali ke kantor pusat rapat.

kapan atau kepada untuk

70 Kalau memakan makanan di dalam kulkas hotel, kita harus .

membayar menjalan membeli membuang

Turis Indonesia Makin Banyak, Taiwan Berbenah Jadi Lokasi Wisata Ramah Muslim

Selain Hong Kong dan China, Taiwan pun menjadi tujuan wisata yang makin populer karena keindahan

alamnya. Tidak hanya itu, sekarang ini Taiwan semakin ramah Muslim. Hal ini bisa dilihat dari semakin

banyaknya tempat ibadah yang ada di Taiwan dan tersebar di semua wilayah. Di Taiwan terdapat beberapa

masjid yang dapat dikunjungi, antara lain Taipei Grand Mosque, Kaohsiung Mosque, Taichung Masjid,

Longgang Mosque, dan At-Taqwa Mosque. Keberadaan masjid ini dapat mempermudah wisatawan

Muslim beribadah. Bahkan, diterangkan Director Taiwan Tourism Bureau Abe Chou, sekarang ini

ketersediaan tempat ibadah di Taiwan semakin banyak.

"Sekarang terdapat tempat beribadah di taman kota atau juga stasiun kereta api atau Kereta Cepat (Taiwan

High Speed Rail,)" paparnya. Abe Chou melanjutkan, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk

memaksimalkan tujuan Taiwan menjadi lokasi wisata ramah Muslim adalah dengan memperbanyak

jumlah rumah makan halal. Ini mungkin menjadi fokus lain yang tak kalah penting dari tempat ibadah.

Sebab, saat wisatawan mancanegara datang ke sebuah negara, wisata kuliner pun tak bisa diabaikan.

Karena sebagian besar penduduk Taiwan tidak menganut agama Islam, maka tak dapat dipungkiri masih

banyak orang beranggapan, susah mencari makanan halal di negara ini.
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71 Untuk meningkatkan jumlah wisatawan muslim dari Indonesia, berikut adalah upaya yang

dilakukan Kementerian Pariwisata Taiwan, kecuali:

Membangun banyak masjid pada akhir tahun ini.

Semakin banyak menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan muslim.

Memperbanyak rumah makan halal.

Taiwan berbenah menjadi lokasi wisata ramah muslim.

72 Berikut adalah masjid yang dapat dikunjungi di Taiwan, kecuali:

At-Taqwa Mosque Longgang Mosque Taichung Masjid Istiqlal Masjid

73 Pernyataan berikut yang sesuai dengan makna yang ada dalam tulisan di atas adalah:

Karena kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Taiwan maka pemerintah membenah Taiwan

menjadi wisata ramah muslim.

Untuk meningkatkan wisatawan muslim, Kementerian Pariwisata Taiwan memperbanyak

jumlah rumah makan halal.

Karena Taiwan bukan merupakan negara muslim, maka tidak memerlukan rumah makan halal.

Ketersediaan tempat ibadah di Taiwan semakin banyak, sehingga warga muslim dapat beribadah

di Taiwan.

74 Pernyataan yang tidak sesuai dengan tulisan di atas adalah:

Jumlah tempat ibadah muslim semakin banyak.

Jumlah muslim di Taiwan menjadi semakin banyak.

Taiwan semakin ramah Muslim.

B dan C

75 Pernyataan yang sesuai dengan tulisan di atas adalah:

Sekarang dapat ditemukan tempat beribadah di taman kota dan stasiun kereta api.

Taiwan sudah memiliki banyak restoran halal, maka tidak perlu memperbanyak restoran halal.

Wisatawan muslim dapat mengabaikan wisata kuliner di Taiwan.

Karena banyak penduduk muslim di Taiwan, sehingga mudah untuk memperoleh makanan

halal.

Danau Matahari Bulan, Destinasi Pesepeda Terbaik di Taiwan

Sun Moon Lake, yang dikunjungi sekitar 6 juta orang setiap tahunnya, dan juga merupakan salah satu dari

10 objek wisata di Taiwan yang paling direkomendasikan oleh Asosiasi Pengunjung Taiwan. Sun Moon

Lake berada di Wilayah Tengah di Kabupaten Nantou dekat Kota Taichung.

Bagi para pecinta sepeda, Sun Moon Lake atau Danau Matahari Bulan di Taiwan bisa jadi adalah salah

satu tujuan bersepeda terbaik. Lintasan sepeda dan pejalan kaki di Sun Moon Lake memiliki panjang

sekitar 30 kilometer, dikelilingi pemandangan gunung, air danau dan kabut tebal yang menyerupai lukisan.

Lintasan sepanjang itu dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam, namun tentu saja akan lebih lama jika

pesepeda ingin singgah ke tempat-tempat menarik. Di sepanjang lintasan, pesepeda bisa berhenti sejenak

mampir antara lain ke kuil-kuil berumur puluhan tahun Xuanguang dan Wenwu, dermaga Shuishe dan

Xanguang, Paper Dome, Pagoda Ci'en, dan Gunung Qinglong.

Sun Moon Lake terletak di Desa Yuchi di Kabupaten Nantou, Taiwan bagian tengah, dan berada pada

ketinggian 748 meter di atas permukaan laut. Biro Pariwisata Taiwan menyebut Sun Moon Lake sebagai

danau terindah di Taiwan. Keindahan danau terbesar Taiwan itu bisa dinikmati dari berbagai sudut.

Pemandu wisata Sun Moon Lake, Chen Yong-Yu menerangkan bahwa dari sisi yang satu, danau tersebut

terlihat seperti matahari sementara dari sisi lainnya terlihat seperti bulan. "Dari situlah namanya tercipta

menjadi Danau Matahari Bulan," katanya.
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76 Danau Matahari dan Bulan merupakan salah satu dari 10 objek wisata di Taiwan yang paling

direkomendasikan oleh Asosiasi Pengunjung Taiwan. Pernyataan di bawah yang benar adalah:

Wisatawan yang berkunjung lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya.

Wisatawan yang berkunjung sekitar 6 juta orang setiap tahunnya.

Wisatawan yang berkunjung kurang dari 6 juta orang setiap tahunnya.

Wisatawan yang berkunjung tidak lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya.

77 Bagi para pecinta sepeda, Sun Moon Lake atau Danau Matahari Bulan di Taiwan bisa jadi adalah

salah satu tujuan bersepeda terbaik. Pernyataan yang tidak sesuai dengan tulisan di atas:

Lintasan sepeda dan pejalan kaki di Sun Moon Lake memiliki panjang sekitar 30 kilometer.

Lintasan sepeda yang dikelilingi pemandangan gunung, air danau dan kabut tebal yang

menyerupai lukisan.

Lintasan sepanjang itu dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam.

Pesepeda tidak dapat singgah ke tempat-tempat menarik saat melintasi lintasan sepeda tersebut.

78 Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tulisan di atas adalah:

Sun Moon Lake berada di Wilayah Tengah di Kabupaten Nantou tidak jauh dari Kota Taichung.

Bagi para pecinta sepeda, Sun Moon Lake atau Danau Matahari Bulan di Taiwan menjadi salah

satu tujuan bersepeda terbaik.

Sun Moon Lake terletak di Desa Yuchi di Kabupaten Nantou, Taiwan bagian selatan, dan

berada pada ketinggian 748 meter di atas permukaan laut.

Biro Pariwisata Taiwan menyebut Sun Moon Lake sebagai danau terindah di Taiwan.

Keindahan danau terbesar Taiwan itu bisa dinikmati dari berbagai sudut.

79 Pernyataan berikut yang sesuai dengan tulisan di atas adalah:

Di sepanjang lintasan, pesepeda bisa berhenti sejenak mampir ke kuil-kuil berumur puluhan

tahun Xuanguang dan Wenwu, dermaga Shuishe dan Xanguang, Paper Dome, Pagoda Ci'en, dan

Gunung Qinglong.

Lintasan sepeda harus ditempuh selama tiga hari untuk menikmati pemandangan danau.

Sun Moon Lake terletak di Desa Yuchi di Kabupaten Nantou, Taiwan bagian tengah, dan berada

pada ketinggian 7480 kilometer di atas permukaan danau.

Para pecinta balap mobil bisa pergi ke Sun Moon Lake untuk balapan pada lintasan sepanjang

sekitar 30 kilometer.

80 Nama Danau Matahari dan Bulan itu tercipta karena:

Dari sisi yang satu, danau tersebut terlihat seperti matahari sementara dari sisi lainnya tidak

terlihat seperti bulan.

Dari sisi yang satu, danau tersebut terlihat seperti matahari sementara dari sisi lainnya terlihat

seperti bulan.

Dari dua sisi danau tersebut terlihat seperti matahari.

Danau tersebut ketika matahari terbenam terlihat seperti matahari dan ketika matahari terbit

terlihat seperti bulan.
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第11題 第12題 第14題 第15題 第16題 第17題 第18題 第19題 第20題

第21題 第22題 第23題 第24題 第25題 第26題 第27題 第28題 第29題 第30題

第31題 第32題 第33題 第34題 第35題 第36題 第37題 第38題 第39題 第40題

第13題

第41題 第42題 第43題 第44題 第45題 第46題 第47題 第48題 第49題 第50題

第51題 第52題 第53題 第54題 第55題 第56題 第57題 第58題 第59題 第60題

第61題 第62題 第63題 第64題 第65題 第66題 第67題 第68題 第69題 第70題

第71題 第72題 第73題 第74題 第75題 第76題 第77題 第78題 第79題 第80題

第81題 第82題 第83題 第84題 第85題 第86題 第87題 第88題 第89題 第90題

第91題 第92題 第93題 第94題 第95題 第96題 第97題 第98題 第99題 第100題

B B A C D C A B B

B D D B B A A D A

C B B C C A C B A A

A D B C A C B D B

D B C D A D B B D B

D C D B C C D B C D

C B A B C D D A D A

A D B B A B D C A B

C

B

複選題數： 複選每題配分：

標準答案：

備　　註：


