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Question 1

M: Sudah punya pakaian untuk pesta sekolah Lina?

F: Saya sudah membeli gaun dan sepatu tetapi belum dapat tasnya. 

M: Mengapa?

F: Tidak ada yang cocok.

M: Kamu mau warna apa?

F: Maaf, itu rahasia. Dan bagaimana dengan pakaianmu?

M: Untuk laki-laki mudah. Saya akan menyewa saja.

Question 2

TONI: Hai Ratna, apa kabar?

RATNA: Baik Toni, dan kamu?

TONI : Baik juga. Sari dan saya mau mengajak Ratna piknik ke pegunungan besok. 

RATNA: Oke, saya mau ikut. Tapi besok ulang tahun ibuku. Ada acara makan malam di
kota.

TONI : Tidak ada masalah. Kita akan pulang sebelum jam 5 sore. 

RATNA: Bagus kalau begitu. Bertemu di setasiun kereta api?

TONI : Ya, saya dan Sari akan menunggu Ratna di sana jam 8 pagi besok. Jangan lupa
bawa makanan ya?

Familiarisation Text

MALE: Bagaimana perayaan Natal?

FEMALE: Cukup baik. Kami ke rumah kakek dan nenek.

MALE: Wah, bagus, ya. Heni sudah ada rencana untuk malam tahun baru?

FEMALE: Belum. Mungkin menonton DVD saja di rumah.

MALE: Itu membosankan. Ada pesta di rumah Jono mulai jam setengah sepuluh. Mau
ikut?
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Question 3

M: Kamu masih bermain bola basket, Esti?

F: Tidak. Saya tidak lagi bermain bola basket.

M: Mengapa? Saya pikir kamu suka berolahraga bersama teman-teman.

F: Dulu saya suka, tetapi akhir-akhir ini saya tidak lagi menikmatinya.

M: Mengapa begitu?

F: Suasananya tidak seperti dulu. Anggota tim saya terlalu serius sekarang. Menurut saya
olahraga seharusnya untuk bersenang-senang, bukan untuk menang saja.

M: Oh, saya mengerti.

Question 4

F: Ada apa Jono?

M: Di mana sepeda motor saya Bu? Saya harus ke latihan band segera.

F: Oh iya, Ibu lupa, dipinjam kakakmu untuk menjemput pacarnya dari tempat kerja.

Question 5

Sejak dua bulan yang lalu telah dibuka taman khusus untuk bermain game “Burung
Pemarah”. Taman seluas 400.000 meter persegi ini terletak di daerah Changsa, Cina.
Meskipun game ini sangat populer di smart phone dan komputer tablet, taman ini belum
banyak dikunjungi oleh pecinta game “Burung Pemarah”. Juga, katanya, taman ini belum
mendapat ijin beroperasi.

Question 6

Takut dan kuatir untuk ikut Schoolies karena pertama kali berlibur tanpa orang tua? 
Tidak perlu cemas. Kami, sukarelawan PAS, siap membantu Anda dengan layanan yang
P - Pasti, A - Aman, S - Segera, - P.A.S., PAS. Servis kami termasuk pemakaian telepon
gratis kalau H.P. hilang, dan bantuan mengurus kartu bank bila dompet Anda hilang. 

Mudah mencari kami yang berbaju kuning dengan huruf besar P.A.S. Kami siap 24 jam
sehari, di setiap lokasi Schoolies favorit.

Schoolies tanpa stres, karena ada PAS.

PAS, pas untuk Anda!
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Question 7

Selamat pagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak sedesa. Sebentar lagi akan diumumkan pemenang
lomba Desa Bersih Indonesia. Karena itu, sebagai Kepala Desa, betapa kaget, kecewa dan
marahnya saya waktu melihat sawah dan sungai desa ini. Ada sampah di mana-mana: plastik
bekas bungkus shampoo dan makanan, botol aqua dan lain-lain. Orang rajin membersihkan
rumahnya, tetapi kemudian sampah rumah-tangga itu dibuang ke sungai. Sungai menjadi
kotor sekali. Tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan.

Apakah Ibu-ibu dan Bapak-bapak senang dengan sungai dan lingkungan yang kotor begitu?
Saya yakin tidak. 

Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan desa kita. Kita mulai dengan membuang
sampah pada tempatnya. Ini bukan hanya untuk memenangkan juara lomba Desa Bersih
Indonesia, tetapi juga supaya kita hidup sehat, dan merasa bangga.

Question 8

F: Wah Pak, pembantu kita, Rini, tetap saja mau mudik Lebaran ini. Padahal sudah saya
janjikan bonus yang cukup besar kalau dia mau tinggal dan membantu kita di sini.
Lebaran repot sekali…

M: Biarkan dia pulang ke desa tahun ini Bu. Sudah dua Lebaran dia tidak pulang. Kasihan.
Dia pasti juga ingin berkumpul dengan keluarganya.

F: Hmm, tapi dia bisa pulang sesudah Lebaran. Bis dan kereta api tidak lagi penuh sesak.
Karcisnya juga lebih murah. Sesudah Lebaran lebih baik.

M: Lebih baik untuk siapa? Ingat, Lebaran hari istimewa. Biarkan Rini pulang Bu.
Bayangkan kalau anak kita yang di luar kota tidak pulang. Pasti Ibu sedih.

F: Ah itu lain! Bapak terlalu baik hati! Saya heran Pak, Rini sudah mulai belanja oleh-
oleh untuk keluarganya di desa walaupun saya belum setuju dia pulang.

M: Mungkin Rini tahu Ibulah yang baik hati, penuh pengertian dan akan mengijinkan dia
pulang. Begini Bu, kita bisa pakai catering untuk pesta Lebaran. Malah kalau perlu,
kita bisa tinggal di hotel selama Lebaran, jadi tidak perlu masak dan bersih-bersih.
Setuju?

F: Bapak pandai merayu. Okelah, Rini boleh mudik tahun ini.
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