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10. Lembar Istilah Terkait 
 

 

①Sebuah istilah yang telah dipilih dalam "Lembat 9.Pilihan istilah", B, dan C. Ini berjalan terkait dengan 
setiap dua istilah. 

 Istilah                A： B：              C： 

 
A 
B 

② Tanpa mempertimbangkan maknanya, isilah istilahnya pada (  ). 
（A         ）adalah（B         ）ini. 
③ Laporan dibuat dengan ②, untuk mengungkapkan rasa perasaan, untuk merusak pernyataan. “adalah” dan 
“ini” dapat diganti dengan “hal”. 
【            adalah                       】（hal） ini. 
④Bebas untuk menulis hal yang diperhatikan. Garisbawahilah bagian yang Penting. 
 

 
B 
A 

⑤ Tanpa mempertimbangkan maknanya, isilah istilahnya pada (  ). 
（B         ）adalah（A         ）ini. 
⑥ Laporan dibuat dengan ⑤, untuk mengungkapkan rasa perasaan, untuk merusak pernyataan. “adalah” dan 
“ini” dapat diganti dengan “hal”. 
【            adalah                       】（hal） ini. 
⑦ Bebas untuk menulis hal yang diperhatikan. Garisbawahilah bagian yang Penting. 
 

 
B 
C 

⑧ Tanpa mempertimbangkan maknanya, isilah istilahnya pada (  ). 
（B         ）adalah（C         ）ini. 
⑨ Laporan dibuat dengan ⑧, untuk mengungkapkan rasa perasaan, untuk merusak pernyataan. “adalah” dan 
“ini” dapat diganti dengan “hal”.
【            adalah                       】（hal） ini. 
⑩ Bebas untuk menulis hal yang diperhatikan. Garisbawahilah bagian yang Penting. 
 

 
C 
B 

⑪ Tanpa mempertimbangkan maknanya, isilah istilahnya pada (  ). 
（C         ）adalah（B         ）ini. 
⑫ Laporan dibuat dengan ⑪, untuk mengungkapkan rasa perasaan, untuk merusak pernyataan. “adalah” dan 
“ini” dapat diganti dengan “hal”. 
【            adalah                       】（hal） ini. 
⑬ Bebas untuk menulis hal yang diperhatikan. Garisbawahilah bagian yang Penting. 
 

 
C 
A 

⑭ Tanpa mempertimbangkan maknanya, isilah istilahnya pada (  ). 
（C         ）adalah（A         ）ini. 
⑮ Laporan dibuat dengan ⑭, untuk mengungkapkan rasa perasaan, untuk merusak pernyataan. “adalah” dan 
“ini” dapat diganti dengan “hal”. 
【            adalah                       】（hal） ini. 
⑯ Bebas untuk menulis hal yang diperhatikan. Garisbawahilah bagian yang Penting. 
 

 
A 
C 

⑰ Tanpa mempertimbangkan maknanya, isilah istilahnya pada (  ). 
（A         ）adalah（C         ）ini. 
⑱ Laporan dibuat dengan ⑰, untuk mengungkapkan rasa perasaan, untuk merusak pernyataan. “adalah” dan 
“ini” dapat diganti dengan “hal”. 
【            adalah                       】（hal） ini. 
⑲ Bebas untuk menulis hal yang diperhatikan. Garisbawahilah bagian yang Penting. 
 


