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Question 1

MALE: Apakah kamu tertarik dengan teknologi?

Apakah kamu tinggal di Sanur?

Datanglah ke Museum Sanur akhir minggu ini!

Ada pameran sejarah komputer yang gratis untuk orang lokal.

Question 2

MALE: Maaf, saya terlambat. Saya ke perpustakaan dulu.

FEMALE: Cepatlah! Filmnya akan mulai segera. 

MALE: Bagaimana kalau kita makan dulu?

FEMALE: Baiklah. Kita makan dulu dan bisa nonton film berikutnya. 

MALE: Mari kita membeli karcis sekarang. 

FEMALE: Oke, tetapi ramai sekali. Lama sekali untuk mendapat tiket.

MALE: Ya, tetapi sementara kamu menunggu, saya bisa membeli buku di toko buku karena
tidak ada di perpustakaan.

Familiarisation Text

MALE: Sudah pindah rumah, Sri?

FEMALE: Sudah Joko.

MALE: Bagaimana rumah barumu?

FEMALE: Bagus Joko. Aku punya kamar tidur sendiri. Tidak harus tidur bersama adikku lagi.

MALE: Rumahmu terletak di mana?

FEMALE: Di Jalan Solo. Lebih dekat rumah teman-teman.
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Question 3

FEMALE: Budi, mau ke pesta hari ulang tahun kakakku?

MALE: Kapan itu Asti?

FEMALE: Hari Jumat ini di taman di samping rumahku.

MALE: Jam berapa?

FEMALE: Jam setengah tujuh karena jam delapan acara potong kuenya. 

MALE: Apa yang harus saya pakai?

FEMALE: Tolong memakai pakaian merah karena itu warna favorit kakakku. 

Question 4

FEMALE: Prakiraan cuaca untuk akhir minggu ini.

Hari Sabtu berawan dan hujan sepanjang hari. Suhu udara dua puluh delapan derajat
selsius.

Pada hari Minggu akan hujan sedikit pada pagi hari tetapi pada sore hari cerah dan
suhu udara tiga puluh dua derajat selsius.

Question 5

FEMALE: Liburan ini, kamu mau ke mana Andi?

MALE: Ortuku bilang kalau aku mendapat nilai yang tinggi, mereka akan mengajak aku
berlibur ke Indonesia. Tetapi aku kuatir.

FEMALE: Mengapa? Kamu pasti mendapat nilai yang tinggi. 

MALE: Aku kurang pasti, pelajaran biologi dan bahasa Inggeris sulit sekali.

FEMALE: Oh, jangan kuatir. 

MALE: Aku kuatir, kalau nilaiku tidak tinggi aku harus tinggal di Sydney dengan kakek
dan nenek. Aku harus membersihkan rumah mereka setiap hari!
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Question 6

FEMALE: Hai David. Bagaimana liburanmu di Yogyakarta?

MALE: Cukup baik Mary.

FEMALE: Apakah kamu mengunjungi obyek wisata?

MALE: Ya, aku ke Keraton. Semua teman aku suka tempat itu tetapi membosankan. Yang
aku sukai adalah pertunjukan wayang kulit karena tidak ada di Australia.

FEMALE: Makanannya? 

MALE: Aku suka kebanyakan makanannya.

FEMALE: Saya suka makanan Indonesia yang pedas. Apakah kamu mencoba ayam pedas?

MALE: Maaf, aku tidak suka makanan pedas.

Question 7

MALE: Hai Wati, kamu baru pindah rumah?

FEMALE: Ya. Aku senang karena sekarang lebih dekat dengan sekolah. 

MALE: Bagus. Kamu tidak lagi terlambat ke sekolah, ya? 

FEMALE: Tapi kasihan bapakku, tempat kerja dia jauh sekali. Dia harus berangkat pagi
sekali. Waktu dia pulang malam dia langsung tidur.

MALE: Bagaimana tetanggamu?

FEMALE: Ramah sekali. Anak laki-laki yang di seberang jalan seumur saya dan kemarin
kami bermain bola basket bersama.

MALE: Saya tidak percaya kamu bermain dengan teman!
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Question 8

FEMALE: Saya kehilangan tas saya, Pak.

MALE: Kapan?

FEMALE: Tadi malam. Tapi saya tidak ingat jam berapa.

MALE: Dimana adik kehilangan tasnya?

FEMALE: Setelah saya tiba di Denpasar dari Sydney, saya pergi ke restoran yang baru di
bandara. Tas saya di atas meja. Setelah makan, tas saya tidak ada.

MALE: Jadi, tadi malam di restoran yang baru. Tolong jelaskan tasnya.

FEMALE: Tas kulit.

MALE: Berisi apa?

FEMALE: Uang kira-kira 2000 dollar dan kartu kredit saya.

MALE: Boleh saya catat namamu dan nomor telponnya?

FEMALE: Nama saya Ira Rustandi. Nomor telepon saya 8231-4957.

Question 9

MALE: Hai Tini. Mau makan di luar nanti malam?

FEMALE: Hai Beni. Ya mau. Restoran yang mana?

MALE: Restoran Italia. Kita makan di sana minggu yang lalu dan makanannya enak sekali.

FEMALE: Ya, enak tetapi kebanyakan masakannya makanan laut. 

MALE: Maaf, aku lupa kamu tidak suka makanan laut. Tetapi masih dapat diskon tiga
puluh persen.

FEMALE: Bagaimana dengan restoran Meksiko yang dekat pantai? Pemandangan pasti indah!

MALE: Ya, tapi jauh sekali! Kita juga tidak tahu makanannya kalau enak atau tidak. 

FEMALE: Tapi bagus mencoba restoran yang baru. 

MALE: Aku punya teman yang bekerja di sana. Dia bisa pesan meja bagus dekat jendela
untuk kita.

FEMALE: Mungkin lebih mahal. Jadi, kamu mau ke sana?
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Question 10

FEMALE: Saya bingung! Ketut mengajak saya tur ke Indonesia selama satu tahun.

MALE: Santi, Asyik sekali!

FEMALE: Ya, dan saya sangat suka dia. Tetapi saya juga mau ke universitas dan belajar
menjadi dokter hewan.

MALE: Saya tidak tahu kalau kamu suka binatang.

FEMALE: Oh ya, saya selalu mau menjadi dokter hewan, dari kecil saya suka sekali binatang.

MALE: Bagaimana reaksi orangtuamu dengan ide itu?

FEMALE: Orang tua saya tidak kaya. Mereka mau saya berkuliah di universitas tahun depan
dan langsung bekerja secepat mungkin.

MALE: Pasti sulit untuk mengambil keputusan.

FEMALE: Ya, sudah lama saya mau ke Indonesia.

MALE: Itu pasti mahal, kan?

FEMALE: Ketut mau membayar semuanya untuk saya.

MALE: Itu bagus sekali, pergilah dengan dia!

FEMALE: Saya kurang pasti. Saya tidak mau dia membayar untuk saya. Juga, saya bisa
melihat dunia ini nanti setelah saya mempunyai pekerjaan yang tetap.
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