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1 Orang yang sombong selalu dijauhi teman-temannya. Sombong sama artinya dengan

ungkapan _____.

 mulut manis  rendah hati  besar kepala  besar badan

2 Kemacetan kendaraan di jalan raya dapat menyebabkan polusi. Arti polusi di sini adalah:

 jalan raya yang ramai  jalanan tidak rata

 tidak ada rambu lalu lintas  pencemaran udara

3 Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan di

berbagai negara seperti Thailand, Singapura, Taiwan, termasuk Indonesia. Kata yang tepat untuk

mengisi kalimat di atas adalah:

 devisa  deviasi  demikian  demensia

4 Gajah lebih _____ dibanding semut.

 kecil  besar  pendek  mungil

5 Transaksi dengan uang tunai dianggap berbahaya karena berpeluang menularkan banyak penyakit,

termasuk virus corona. Kata uang tunai di sini berarti .

 uang palsu  uang kontan  kartu kredit  travel cek

6 Tidak turunnya hujan di kawasan tengah dan selatan Taiwan berdampak terhadap persediaan

air. dapat mencukupi kebutuhan air sehari-hari masyarakat setempat, pemerintah

melakukan pembatasan pengairan irigasi pertanian. Kata penghubung yang tepat untuk pernyataan

di atas adalah:

 antara  atau  lalu  untuk

7 Memilih makanan di restoran Taiwan sudah tidak begitu sulit meskipun Anda tidak faham tulisan

Mandarin, sebagian besar menu disertai dengan foto masakannya. Kata yang tepat untuk

melengkapi pernyataan di atas adalah:

 sangat  sebab  sekejab  sekaligus

8 Ani: Bagaimana kabarmu, Lina?

Jawaban yang tepat untuk menanggapi pertanyaan di atas adalah:

 Selamat malam.  Di rumah saja.  Terima kasih.  Kabarku baik.

9 Wisata untuk menikmati makanan-makanan khas dan unggulan di tempat tujuan wisata adalah

definisi dari .

 agrowisata  ekowisata  wisata kuliner  wisata religi

10 Berikut ini adalah tugas dari seorang pemandu wisata atau pramuwisata, kecuali:

 memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen perjalanan wisata

 memberikan petunjuk tentang destinasi yang menarik

 menyarankan wisatawan untuk melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat

 mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan

bis, kereta api, kapal laut, pesawat terbang dan jenis transportasi lainnya
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11 Seorang pemandu wisata harus mampu mengatasi berbagai keluhan wisatawan. Berikut ini yang

harus dilakukan pemandu wisata apabila terjadi persoalan atau perubahan yang menimbulkan

keluhan dari wisatawan, kecuali:

 bersikap tenang

 mengidentifikasi permasalahan atau keluhan wisatawan, lalu mencari dan menemukan solusinya

 mengatasi keluhan dengan mengikuti prosedur yang berlaku

 mengabaikan keluhan wisatawan

12 Apabila tamu Anda ingin memesan kamar hotel, berikut adalah informasi yang diperlukan oleh

pihak hotel, kecuali .

 jenis dan jumlah kamar yang diinginkan  nomor rekening dan jumlah tabungan tamu

 tanggal kedatangan dan keberangkatan  nama tamu yang menginap di hotel

13 Paspor diplomatik adalah paspor yang diberikan kepada:

 pegawai biro perjalanan yang mendapat undangan dari pemerintah negara tertentu dalam

mempromosikan pariwisatanya

 pegawai perusahaan swasta yang turut dalam perjalanan wisata yang digelar oleh perusahaan

bersangkutan

 pegawai negeri, pejabat negara tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar dari negaranya

karena tugas diplomatik

 pengusaha perusahaan swasta yang menanamkan modalnya di luar negeri

14 Baju putih yang dipakai sudah menguning karena sudah terlalu lama disimpan. Menguning dalam

kalimat ini berarti .

 berwarna kuning  menjadi kuning  menjadi putih  berwarna putih

15 Rumah Indra hangus dilalap si jago merah. Jago merah dalam kalimat ini adalah .

 Indra  api  rumah  lalapan

16 Makna yang tersirat dalam peribahasa “ada udang di balik batu” yang benar adalah .

 menumbuk udang dengan batu

 seseorang yang menyembunyikan maksud tertentu di balik ucapan atau perbuatannya

 seseorang akan kembali ke bangsa atau kelompoknya ketika menghadapi bahaya

 orang pendiam jangan disangka penakut atau mudah dipermainkan

17 Makna yang tersirat dalam peribahasa “nasi sudah menjadi bubur” yang benar adalah .

 orang yang tidak sudah makan nasi

 tidak bisa menikmati hasil jerih payah sendiri

 memasak bubur dari nasi

 sesuatu yang telah terlanjur terjadi tidak bisa diubah kembali

18 Lihatlah sayap indah dari seekor yang sedang terbang itu.

 kucing  anjing  kupu-kupu  buaya

19 Ratih sedang belajar dalam ruang kelasnya.

 dari  adalah  di  tetapi

20 Di bawah ini yang merupakan objek dan daya tarik wisata alam adalah .

 pantai dan laut  pusat perbelanjaan

 tarian tradisional  pasar malam

21 Kebiasaan jam karet tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara Amerika

Latin seperti Peru. Istilah jam karet di sini berarti .

 jam dari karet  karet gelang  tepat waktu  suka terlambat
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22 Wisatawan yang berkunjung ke Taiwan tidak diperbolehkan mengemudi kendaraan bermotor

apabila tidak memiliki internasional.

 NPWP  SIM  KTP  SIUP

23 Paman Budi adalah seorang pakar kesehatan. Kata pakar berarti .

 orang yang ramah  orang yang rajin

 orang yang ahli dalam suatu bidang  orang yang beragama

24 Berikut ini adalah dampak negatif perkembangan pariwisata terhadap lingkungan, kecuali:

 Pembuangan sampah secara sembarangan oleh para turis ketika mereka mendaki gunung, contoh:

pegunungan Himalaya di Tibet.

 Ketidak hati-hatian dalam menggunakan api unggun ketika berkemah di tempat berkemah atau

kebun raya.

 Perusakan terumbu karang oleh para wisatawan, dengan jalan memegang dan mengambil sedikit

bagian terumbu karang karena rasa ingin tahu.

 Pengenalan administrasi dan organisasi pada daerah wisata atau daerah yang dijadikan objek

wisata, sehingga daerah tersebut tertata dengan rapi dan banyak dikunjungi wisatawan asing dan

lokal.

25 Cerita komedi adalah cerita yang dapat membuat kita menjadi .

 takut  sedih  tertawa  murung

26 Penggunaan kata “sehingga” yang tepat terdapat pada kalimat:

 Tina anak yang rajin sehingga Tini anak yang malas.

 Tina selalu sopan sehingga dia punya banyak teman.

 Tina sering bolos sekolah sehingga sering mendapat juara kelas.

 Tini anak yang rajin belajar sehingga dirinya bodoh.

27 Penggunaan kata “tetapi” yang benar adalah pada kalimat:

 Anda silakan memilih, berwisata ke gunung tetapi ke pantai.

 Saya memilih berwisata ke gunung tetapi malah diajak ke pantai.

 Berwisata ke gunung tetapi ke pantai bagi saya sama saja.

 Saya suka berwisata ke pantai tetapi gunung.

28 Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kata yang sinonim dengan abadi adalah .

 hilang  kekal  kebal  bekal

29 Saat mengajak tamu Anda mengunjungi National Palace Museum, sebaiknya memberitahukan tamu

Anda untuk:

 mematuhi aturan kunjungan dan pengarahan dari petugas museum

 membawa barang terlarang dan berbahaya seperti makanan, cairan dan lainnya masuk ke arena

pameran

 kejar-kejaran, makan & minum, merokok, berbaring di kursi, dan duduk di lantai

 berteriak dan membuang sampah sembarangan

30 Abdullah lebih tinggi dari kakaknya, dan tinggi kakaknya adalah 150 cm, berarti tinggi Abdullah?

 150 cm  Kurang dari 150 cm

 145 cm  Lebih dari 150 cm

31 Jalan-jalan di mal bisa dibilang hal yang menyenangkan. Bagi yang butuh barang bisa langsung

belanja, tapi bagi yang hanya cuci mata seperti saya bisa langsung duduk manis di foodcourt-nya.

Cuci mata di sini berarti:

 mencuci mata dengan air  mengucek mata dengan tangan

 melihat-lihat saja  berbelanja banyak barang
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32 Seharusnya pesawat ABC123 tiba di bandara pukul 20:15, tetapi telah diumumkan bahwa pesawat

tersebut akan mengalami keterlambatan lima puluh menit, dengan demikian pesawat baru akan tiba

pukul?

 20:50  21:00  21:05  20:10

33 Wajah Mirna dan adik kembarnya bagai pinang dibelah dua. Arti dari kalimat tersebut adalah:

Wajah adik Mirna mirip dengan wajah Mirna.

Wajah kakak Mirna mirip dengan adik Mirna.

Wajah Mirna dan adiknya tidak serupa.

Wajah Mirna, adik dan kakaknya tidak mirip.

34 Kalah atau menang tidak akan menjadi masalah bagi saya. Arti dari kalimat tersebut adalah:

 Saya mengalah untuk kemenangan orang lain.

 Saya tidak peduli menang atau kalah.

 Saya akan permasalahkan apabila saya kalah.

 Saya peduli menang atau kalah.

35 Sejak mewabahnya COVID-19, guna menghindari terjadinya penularan, sebagian besar aktivitas

dilakukan melalui daring (online) seperti kegiatan rapat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama

dalam suatu ruangan, sekarang menggunakan aplikasi Zoom dan lainnya. Istilah daring adalah .

 terhubung dengan saling berjabat tangan

 terhubung dengan tatap muka langsung

 terhubung dalam sebuah ajang pertemuan langsung

 terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya

36 Lara ingin pergi ke rumah Sinta, lalu Lara bertanya kepada Alex mengenai alamat rumah Sinta.

Kalimat yang tepat untuk ditanyakan kepada Alex adalah:

 Ke mana alamat rumah Sinta?  Dari mana alamat rumah Sinta?

 Di mana alamat rumah Sinta?  Kenapa alamat rumah Sinta?

37 Suhu di pegunungan lebih , jangan lupa untuk membawa jaket.

 mendung  dingin  gerah  panas sekali

38 A: Bisakah Anda mengarahkan saya ke gerbang nomor 11?

B: Kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaan di atas adalah:

 Di samping toilet ada tempat untuk mengisi air minum.

 Jalan ke depan lalu belok kiri.

Makan dulu baru berangkat.

 Saya pernah duduk-duduk di gerbang nomor 11.

39 A:

B: Baik, saya akan membayar denda. Berapa yang harus dibayarkan per kilogram?

Kalimat yang tepat untuk jawaban pertanyaan di atas adalah:

Maaf, berat bawaan Anda melebihi batas bobot yang diperbolehkan.

 Taruh tas koper Anda di ban berjalan.

 Tolong lepaskan topi dan ikat pinggang Anda.

 Boleh saya lihat paspor Anda?

40 A: Berapa dari Taipei ke Kaohsiung kalau naik kereta api?

B: Sekitar lima jam.

 panjang  usia  berat  lama

41 Saya ingin kamar untuk dua orang. Berapa harga kamar per malam?

 pesan  tidur  beli  jalan-jalan
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42 Kami berjanji akan bertemu di lobi hotel pada jam setengah sebelas, jadi saya harus bersiap-siap

sekarang agar tidak terlambat. Jam setengah sebelas sama dengan jam .

 10:30  10:45  11:30  11:15

43 Anda ingin membawa sahabat muslim dari Indonesia untuk berkeliling di berbagai objek wisata

terkenal di Taiwan. Cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah makan adalah:

 membawa kuali, kompor, kulkas, dan sebagainya selama di perjalanan

 mencari restoran halal di sekitar objek wisata melalui aplikasi atau membawa mereka ke restoran

vegetarian yang tersebar di seluruh Taiwan

 meminta mereka membawa sendiri semua makanan selama perjalanan

 meminta mereka mengubah agama mereka

44 Banyak jajanan pasar khas Taiwan yang sangat digemari banyak orang, berikut adalah daftar jajanan

yang sering ditemukan di pasar malam Taiwan, kecuali .

 omelet tiram  tahu bau  teh susu mutiara  es cendol

45 Bagi orang sehat, berikut adalah beberapa protokol kesehatan yang perlu kita taati selama masa

pandemi, kecuali .

 rajin cuci tangan

 menjaga jarak

 mengenakan masker di MRT, bus, kereta api dan transportasi umum lainnya

 mengenakan masker selama tidur

46 Pengumuman di bandara: Penerbangan nomor A001 akan dan penumpang sudah bisa

masuk ke dalam pesawat.

 tiba  mendarat  berangkat  datang

47 Paspor Rudi di hotel. Pemandu wisata segera membawa Rudi kembali ke hotel untuk

mengambilnya.

 tertinggal  dikirim  pesan  dicetak

48 A: Mau pesan kopi teh?

B: Kopi.

 dan  atau  karena  untuk

49 Tak hanya budaya dan sejarah yang kaya, Taiwan juga terkenal akan . Tidak hanya terdapat

kuil-kuil Buddha yang terkenal seperti Kuil Xingtian dan Kuil Longshan, tetapi juga terdapat Taipei

Grand Mosque umat muslim di Taiwan dan gereja unik berbentuk sepatu kaca di Chiayi.

 wisata keagamaannya  wisata alamnya

 wisata baharinya  wisata belanjanya

50 Wisata belanja sangat cocok dilakukan pada akhir tahun karena banyak mal akan mengadakan pada

akhir tahun.

 penambahan harga  konser

 kegiatan coba makan  obral tahunan

51 Sasa tiba-tiba saat mendaki gunung Yangming. Pemandu wisata segera melakukan

pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat.

 menyanyi  pingsan  digigit nyamuk  lapar

52 Panorama lautan awan di puncak Alishan sangat menawan. Banyak orang yang suka foto

bersama di sana sebagai kenang-kenangan.

 mengambil  membeli  mencuci  mencetak
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53 Kami kapal pesiar ke Ita Thao untuk makan siang. Makanan terkenal di sini ada teh

Taiwan, sayap ayam, ikan bakar, mochi panggang, dll.

 pulang  pergi  naik  tidur

54 “Kita sudah tiba di Jiufen. Bapak-bapak dan Ibu-ibu boleh jalan-jalan dan belanja selama dua jam.

Nanti kita akan di sini pada jam empat sore untuk kembali ke Taipei, terima kasih.”

 jalan-jalan  berfoto  makan-makan  kumpul

55 Xiaoliuqiu adalah destinasi wisata alam yang sangat populer di Taiwan. Kita bisa untuk

melihat penyu, menyewa sepeda motor untuk keliling pulau dan makan seafood di sana.

 memancing  berfoto  menyelam  buang air

56 Ali: Kamu kelihatan lesu dan pucat. Apa kamu baik-baik saja?

Budi: Saya juga tidak tahu. Kepala saya pusing dan mau muntah.

Ali dan Budi sedang ikut tur berwisata ke Kenting. Apa yang bisa Ali lakukan untuk membantu

Budi?

 meminta pemandu wisata untuk membawa Ali ke dokter

 meminta pemandu wisata untuk membawa Budi ke dokter

 membawa Ali jalan-jalan di pantai menghirup udara segar

 memesan bubur panas untuk dimakan Budi

57 Kebun Raya Fushan di Yilan adalah taman botani terbesar di Asia. Taman ini hanya terbuka untuk

500 pengunjung pada hari biasa dan 600 pengunjung pada hari libur. Kita harus terlebih

dahulu di situs resmi dan baru bisa ke taman setelah mendapat izin.

 mendaftar  naik bus  melihat  berfoto

58 Banyak jalan-jalan tua terkenal di Taiwan, salah satunya adalah jalan tua di Tamsui. Selain terdapat

gereja dan kuil tua dengan bangunan batu bata merah khas Eropa, juga terdapat banyak yang

bernyanyi, melukis, mematung, dsb., di alun-alun stasiun MRT atau di tepi sungai.

 penyanyi terkenal  seniman jalanan  pengamen  pemancing

59 A: Saya ingin membeli sepatu ini. Ada 23?

B: Tunggu sebentar, saya periksa dulu.

Kata yang paling sesuai untuk mengisi pertanyaan di atas adalah:

 warna  jenis  ukuran  ke-

60 Sebagian besar museum di Taiwan memperbolehkan pengunjung untuk memotret dengan tidak

menyalakan lampu tembak dan tidak menggunakan tongkat selfie.

 baik  harus  ponsel  syarat

61 Taiwan selalu dikemas dengan trip menjelajahi kebun buah dan bunga, wisata petik buah,

sajian hidangan organik hingga menginap di tengah kebun.

 Agrowisata Wisata bahari Wisata alam Wisata belanja

62 Kita akan berangkat ke Hualien pada pukul 7:45. Pengucapan waktu yang benar adalah:

 pukul tujuh lewat empat puluh menit  pukul tujuh lewat seperempat

 pukul delapan kurang seperempat  pukul tujuh kurang seperempat

63 Demi menyediakan lingkungan MRT yang nyaman dan aman, berikut adalah larangan-larangan di

MRT, kecuali:

 merokok  makan dan minum

 mengunyah permen karet  membaca novel

64 di Taipei sangat praktis dan nyaman. Selain MRT Taipei yang memiliki 5 jalur utama dan

2 jalur tambahan, juga terdapat bus kota, bus pariwisata dan bus bertingkat yang melewati beberapa

lokasi penting di Taipei seperti universitas, museum nasional dan beberapa objek wisata alam.

 Akomodasi  Transportasi  Komoditas  Peta
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65 Negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Burma, Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, laos dan

Brunei Darussalam terletak di .

 Asia Selatan  Asia Timur  Asia Utara  Asia Tenggara

66 A: Permisi, di mana Anda beli tahu bau itu?

B: Maaf, boleh sekali lagi?

A: Tentu saja, di mana Anda beli tahu bau itu?

 berbahasa  berpikir  ulangi  tunjukkan

67 A: Maaf, berapa ke pelabuhan Keelung?

B: Sekitar seratus meter dari sini.

 jauh  panjang  lebar  harga

68 Salah satu kegiatan yang seru dalam berwisata adalah pengalaman mencoba membuat kue nanas

tradisional khas Taiwan. Di Indonesia juga terdapat kue nanas yang namanya .

 nastar  emping  keripik  lumpia

69 Efek pendinginan radiasi pada dini hari akan membuat suhu di wilayah selatan mungkin bisa

mencatat rekor suhu terendah sejak memasuki musim dingin. Kata yang identik dengan dini hari

adalah .

 siang bolong  pagi buta  malam kelam  sejak awal

70 Sejumlah daerah memutuskan menunda pelaksanaan sekolah tatap muka karena keadaan

pandemi yang bertambah serius.

 sebab  dan  yang  untuk

New Normal di Tengah Pandemi COVID-19

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meluas,

dengan jumlah kasus terpapar COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Kita harus berhati-hati

dalam menghadapi penyebaran virus ini. Meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kehidupan

harus terus berjalan. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Mengisolasi diri di rumah terus-

menerus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali bekerja, belajar, dan beribadah,

serta bersosialisasi/beraktivitas agar bisa produktif di era pandemi ini. Jika hal tersebut tidak dilakukan,

cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi akan

mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat kehilangan penghasilan. Untuk itu,

masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan ‘new normal life’,

sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19,

Bapak Wiku Adisasmito. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal

dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Secara sederhana, new normal ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat

diberlakukannya karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan diberlakukannya new normal, kita mulai melakukan aktifitas di luar rumah dengan tetap

mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari

rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang

untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya COVID-19, guna menghindari terjadinya

penularan, sebagian besar aktivitas dilakukan melalui daring (online) seperti kegiatan rapat, belajar

mengajar.
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71 Dalam menghadapi COVID-19, artikel tersebut di atas menganjurkan kita untuk .

 mengisolasi diri di rumah terus-menerus

 tidak perlu berhati-hati dalam menghadapi penyebaran virus ini

 mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah

 membantu menyebarkan virus ini

72 Salah satu protokol kesehatan yang diatur pemerintah adalah .

 makan di rumah makan yang ramai

 sering mencuci tangan dengan sabun

 mengunjungi tempat yang penuh sesak dengan kerumunan orang

 tidak perlu memakai masker di manapun kita berada

73 Dari artikel di atas kita dapat mengetahui bahwa .

 penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berakhir

 Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 adalah Bapak Wiku Adisasmito

 jumlah kasus terpapar COVID-19 sudah tidak ada lagi

 guna menghindari terjadinya penularan maka harus sering melakukan kegiatan bertatap muka

langsung dengan skala besar

74 PSBB dalam artikel di atas adalah singkatan dari .

 Persatuan Sosial Bangsa-Bangsa  Pembatasan Sosial Besar Berkala

 Pembatasan Sosial Berskala Besar  Pembatasan Santunan Berskala Besar

75 Judul artikel di atas adalah .

 New Normal Sama Artinya dengan Pandemi COVID-19

 New Normal di Tengah Pandemi COVID-19

 New Normal Tidak Ada Hubungan dengan Pandemi COVID-19

 New Normal Memperburuh Situasi Pandemi COVID-19

Wisata Medis Taiwan

Taiwan dinobatkan sebagai salah satu tempat wisata medis dunia 76 majalah wisata Amerika.

Pulau Formosa ini menawarkan peralatan medis mutakhir 77 dokter-dokter terlatih. Selain prosedur

umum yang terjangkau, banyak rumah sakit Taiwan yang menyediakan berbagai layanan yang telah

disesuaikan, termasuk cangkok bypass arteri korner, penggantian pinggul, dan bedah kecantikan.

Mereka yang merencanakan perjalanan medis 78 dapat melakukan pengaturan wisata alam dan

sumber air panas di seluruh wilayah Taiwan. Kegiatan ini tentu baik bagi para wisatawan yang

membutuhkan relaksasi dan pemulihan setelah perawatan medis.

Peminat wisata medis dan operasi plastik 79 Taiwan cukup banyak, diantaranya wisatawan

dari Tiongkok, Jepang, Korea, dan Australia. Soal bahasa pun tak perlu khawatir akan menjadi

kendala 80 dokter-dokter di Taiwan banyak yang bisa berbahasa Inggris.

76 Kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah:

 kepada  oleh  untuk  seperti

77 Kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah:

 dengan  atau  sebab  untuk

78 Kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah:

 dengan  atau  juga  karena

79 Kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah:

 di  untuk  meskipun  atau

80 Kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah:

 dengan  juga  atau  karena
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