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1.1 Pelajaran Inti

01 Halo.
Halo.

02 seorang wanita
seorang pria
seorang wanita
seorang pria

03 Wanita itu sedang minum.
Pria itu sedang makan.
Wanita itu sedang makan.
Pria itu sedang minum.

04 seorang anak perempuan
seorang anak laki-laki
seorang anak laki-laki
seorang anak perempuan

05 seorang anak perempuan
seorang anak laki-laki

06 Anak perempuan itu sedang makan.
Anak perempuan itu sedang minum.
Anak laki-laki itu sedang makan.
Anak laki-laki itu sedang minum.

07 seorang pria
Pria itu sedang makan.
seorang wanita
Wanita itu sedang makan.

08 seorang anak perempuan
Anak perempuan itu sedang minum.
seorang anak laki-laki
Anak laki-laki itu sedang minum.

09 seorang wanita
seorang pria

10 Pria itu sedang makan.
Wanita itu sedang makan.
Anak perempuan itu sedang makan.
Anak laki-laki itu sedang makan.

11 Pria itu sedang makan.
Anak perempuan itu sedang minum.
Pria itu sedang minum.
Anak perempuan itu sedang makan.

12 Anak perempuan itu sedang berlari.
Anak laki-laki itu sedang berlari.
Pria itu sedang berlari.
Wanita itu sedang berlari.

13 Anak perempuan itu sedang membaca.
Anak laki-laki itu sedang membaca.
Pria itu sedang membaca.
Wanita itu sedang membaca.

14 Wanita itu sedang berlari.
Wanita itu sedang membaca.
Wanita itu sedang minum.
Wanita itu sedang makan.

15 Anak laki-laki itu sedang berlari.
Anak laki-laki itu sedang makan.
Anak laki-laki itu sedang minum.
Anak laki-laki itu sedang membaca.

16 Anak perempuan itu sedang minum.
Anak-anak perempuan itu sedang minum.
Anak laki-laki itu sedang makan.
Anak-anak laki-laki itu sedang makan.

17 Pria itu sedang minum.
Pria-pria itu sedang minum.
Anak perempuan itu sedang berlari.
Anak-anak perempuan itu sedang berlari.

18 Wanita itu sedang makan.
Wanita-wanita itu sedang makan.
Anak laki-laki itu sedang membaca.
Anak-anak laki-laki itu sedang membaca.

19 Pria-pria itu sedang membaca.
Wanita-wanita itu sedang membaca.
Pria-pria itu sedang berlari.
Wanita-wanita itu sedang berlari.

20 Anak perempuan itu sedang membaca.
Wanita-wanita itu sedang membaca.
Wanita itu sedang membaca.
Anak-anak perempuan itu sedang membaca.
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1.1 Lanjutan

21 anak-anak laki-laki
anak-anak perempuan
pria-pria
wanita-wanita

22 Anak-anak laki-laki itu sedang makan.
Anak-anak perempuan itu sedang berlari.
Wanita-wanita itu sedang minum.
Pria-pria itu sedang membaca.

23 Dia sedang berlari.
Dia sedang makan.
Dia sedang minum.
Dia sedang membaca.

24 Dia sedang berlari.
Dia sedang minum.
Mereka sedang makan.
Mereka sedang membaca.

25 Dia sedang berlari.
Dia sedang berlari.
Mereka sedang berlari.

26 Dia sedang memasak.
Dia sedang memasak.
Mereka sedang memasak.

27 Anak-anak laki-laki itu sedang berenang.
Anak perempuan itu sedang berenang.
Pria itu sedang berenang.
Wanita-wanita itu sedang berenang.

28 Dia sedang berenang.
Dia sedang berlari.
Dia sedang memasak.
Dia sedang makan.

29 Pria itu sedang memasak.
Pria-pria itu sedang memasak.
Pria itu sedang makan.
Pria-pria itu sedang makan.

30 Wanita itu sedang berlari.
Wanita itu sedang berenang.
Wanita-wanita itu sedang berlari.
Wanita-wanita itu sedang berenang.

31 Dia sedang menulis.
Dia sedang menulis.
Mereka sedang menulis.

32 Mereka sedang makan.
Mereka sedang memasak.
Mereka sedang berenang.
Mereka sedang menulis.

33 Anak-anak perempuan itu sedang membaca.
Anak perempuan itu sedang membaca.
Anak-anak perempuan itu sedang menulis.
Anak perempuan itu sedang menulis.

34 Dia sedang membaca.
Dia sedang minum.
Dia sedang menulis.
Dia sedang makan.

35 Dia sedang minum.
Dia sedang makan.
Dia sedang minum.
Dia sedang makan.

36 Sampai jumpa.
Sampai jumpa.
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1.2 Pelajaran Inti

01 Halo.
Halo.

02 roti
roti
roti
kopi
kopi
susu

03 setangkup roti isi
setangkup roti isi
setangkup roti isi
sebutir telur
sebutir telur
sebuah apel

04 setangkup roti isi
sebutir telur
sebuah apel
roti
kopi
susu

05 Dia sedang makan apel.
Mereka sedang makan telur.
Mereka sedang makan roti isi.

06 seorang anak perempuan dan seorang wanita
seorang anak laki-laki dan seorang pria
setangkup roti isi dan susu

07 seorang pria dan seorang wanita
nasi dan apel
roti dan air

08 Anak laki-laki itu sedang minum susu.
Wanita itu sedang minum kopi.
Anak laki-laki dan pria itu sedang minum air.
Anak perempuan itu sedang makan roti.
Pria itu sedang makan telur.
Pria dan wanita itu sedang makan nasi.

09 Mereka sedang makan telur.
Mereka sedang makan roti isi.
Dia sedang makan nasi.
Dia sedang minum air.

10 seekor anjing
seekor anjing
seekor anjing
seekor kucing
seekor kucing
seekor kuda

11 Kuda itu sedang berlari.
Kucing itu sedang makan.
Anjing itu sedang berenang.

12 sebuah mobil
sebuah mobil
sebuah mobil
sebuah koran
sebuah koran
sebuah sepeda

13 seekor anjing
seekor kucing
seekor kuda
sebuah mobil
sebuah koran
sebuah sepeda

14 Pria itu sedang mengemudi mobil.
Wanita itu sedang mengemudi mobil.
Anak laki-laki itu sedang berjalan.
Anak perempuan itu sedang berjalan.

15 Pria itu sedang berlari.
Wanita itu sedang berjalan.
Anak perempuan itu sedang berlari.
Anak laki-laki itu sedang berjalan.

16 Mereka sedang makan apel.
Dia sedang mengemudi mobil.
Mereka sedang membaca koran.
Dia sedang membaca buku.

17 Dia mempunyai seekor kucing.
Dia mempunyai seekor anjing.
Mereka mempunyai seekor kuda.

18 Dia mempunyai sebuah mobil.
Dia mempunyai roti isi.
Mereka mempunyai sebuah koran.
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1.2 Lanjutan

19 sebuah buku
sebuah pulpen
seekor ikan

20 Dia mempunyai buku.
Dia mempunyai seekor ikan.
Mereka mempunyai pulpen.

21 Pria itu sedang tidur.
Wanita itu sedang tidur.
Mereka sedang tidur.

22 Ikan itu sedang berenang.
Kucing itu sedang tidur.
Anjing itu sedang makan.
Kuda itu sedang berlari.

23 Mereka sedang berenang.
Mereka sedang membaca.
Mereka sedang berjalan.
Mereka sedang tidur.

24 Anak itu sedang berlari.
Anak-anak itu sedang berlari.
Orang dewasa itu sedang membaca.
Orang-orang dewasa itu sedang membaca.

25 Orang dewasa itu sedang berenang.
Orang-orang dewasa itu sedang makan.
Anak-anak itu sedang berenang.
Anak itu sedang makan.

26 Pria itu sedang mengemudi.
Anak laki-laki itu tidak sedang mengemudi.
Wanita itu sedang mengemudi.
Anak perempuan itu tidak sedang 
mengemudi.

27 Orang-orang dewasa itu sedang memasak.
Orang-orang dewasa itu tidak sedang 
memasak.

Anak-anak itu sedang menulis.
Anak-anak itu tidak sedang menulis.
Wanita itu sedang mengemudi.
Wanita itu tidak sedang mengemudi.

28 Mereka sedang berenang.
Mereka tidak sedang berenang.
Dia sedang tidur.
Dia tidak sedang tidur.

29 Mereka tidak sedang memasak. Mereka 
sedang makan.

Mereka sedang memasak. Mereka tidak 
sedang makan.

Dia tidak sedang berjalan. Dia sedang berlari.
Dia sedang berjalan. Dia tidak sedang berlari.

30 Wanita-wanita itu mempunyai nasi.
Wanita-wanita itu tidak mempunyai nasi.
Anak laki-laki itu mempunyai sebuah pulpen.
Anak laki-laki itu tidak mempunyai sebuah 
pulpen.

31 Anak laki-laki itu mempunyai susu.
Anak laki-laki itu tidak mempunyai susu.
Anak-anak perempuan itu mempunyai 
sepeda.

Anak-anak perempuan itu tidak mempunyai 
sepeda.

32 Anjing itu sedang berlari.
Anjing itu tidak sedang berlari.
Anak-anak laki-laki itu mempunyai air.
Anak-anak laki-laki itu tidak mempunyai air.

33 Apa ini?
Ini sebuah apel.
Apa ini?
Ini sebuah koran.

34 Apa ini?
Ini seekor kucing.
Apa ini?
Ini sebuah sepeda.

35 Apa ini?
Ini sebutir telur.
Apa ini?
Ini sebuah pulpen.
Apa ini?
Ini seekor ikan.
Apa ini?
Ini nasi.
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36 Apakah dia sedang tidur?
Ya. Dia sedang tidur.
Apakah dia sedang tidur?
Tidak. Dia tidak sedang tidur.

37 Apakah anjing itu sedang berenang?
Ya.
Apakah kuda itu sedang berenang?
Tidak.

38 Apakah dia sedang membaca sebuah koran?
Tidak.
Apakah dia sedang membaca sebuah buku?
Ya.

39 Apakah dia sedang makan sebuah apel?
Tidak.
Apakah dia sedang makan sebuah apel?
Ya.

40 Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

1.3 Pelajaran Inti

01 Halo.
Halo.

02 putih
putih
putih
hitam
hitam
merah

03 biru
biru
biru
hijau
hijau
kuning

04 biru
putih
hijau
hitam
merah
kuning

05 Telur-telur itu berwarna merah.
Sepeda-sepeda itu berwarna merah.
Apel-apel itu berwarna hijau.
Pulpen-pulpen itu berwarna hijau.
Mobil-mobil itu berwarna putih.
Sepeda-sepeda itu berwarna putih.

06 Susu itu berwarna putih.
Nasi itu berwarna putih.
Mobil itu berwarna putih.
Mobil itu berwarna hijau.
Apel itu berwarna hijau.
Sepeda itu berwarna hijau.

07 Telur itu berwarna biru.
Telur-telur itu berwarna biru.
Sepeda itu berwarna kuning.
Sepeda-sepeda itu berwarna kuning.
Mobil itu berwarna hitam.
Mobil-mobil itu berwarna hitam.
Bola itu berwarna merah.
Bola-bola itu berwarna merah.



6

1.3 Lanjutan

08 Mobil itu berwarna merah.
Mobil-mobil itu berwarna merah.
Kucing itu berwarna hitam.
Kucing-kucing itu berwarna hitam.

09 Ikan itu berwarna merah.
Ikan-ikan itu berwarna merah.
Sepeda itu berwarna kuning.
Sepeda-sepeda itu berwarna kuning.

10 Benda itu berwarna merah.
Benda itu berwarna biru.
Benda itu berwarna hijau.
Hewan itu berwarna putih.
Hewan itu berwarna hitam.
Hewan itu berwarna kuning.

11 Benda itu berwarna merah.
Hewan-hewan itu berwarna putih.
Benda itu berwarna kuning.
Benda-benda itu berwarna hijau.

12 Hewan itu berwarna hitam dan putih.
Benda-benda itu berwarna merah.
Benda-benda itu berwarna putih.
Hewan itu berwarna biru dan hijau.

13 Anjing itu berwarna hitam.
Anjing itu berwarna putih.
Kucing itu berwarna hitam.
Kucing itu berwarna putih.

14 bulan
bulan
bulan
matahari
matahari
langit

15 sebuah pohon
sebuah pohon
sebuah pohon
sekuntum bunga
sekuntum bunga
rumput

16 bulan
matahari
langit
sebuah pohon
sekuntum bunga
rumput

17 Rumput itu berwarna hijau.
Langit itu berwarna biru.
Bulan itu berwarna putih.
Matahari itu berwarna kuning.
Bunga itu berwarna merah.

18 Matahari itu berwarna kuning.
Apel itu berwarna kuning.
Langit itu berwarna biru.
Telur itu berwarna biru.

19 Bulan itu berwarna putih.
Mobil itu berwarna putih.
Rumput itu berwarna hijau.
Bola itu berwarna hijau.

20 Bunga itu kecil.
Telur itu kecil.
Bunga-bunga itu kecil.
Telur-telur itu kecil.

21 Bunga-bunga itu besar.
Buku-buku itu besar.
Ikan itu besar.
Telur itu besar.

22 Anjing itu besar.
Anjing itu kecil.
Bunga-bunga itu besar.
Bunga-bunga itu kecil.

23 Wanita itu seorang dokter.
Pria itu seorang guru.
Pria-pria itu polisi.

24 Anak laki-laki itu seorang murid.
Anak perempuan itu seorang murid.
Mereka murid.
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25 Dia seorang polisi.
Dia seorang guru.
Dia seorang dokter.
Mereka murid.

26 Saya seorang anak laki-laki.
Saya seorang anak perempuan.
Saya seorang pria.
Saya seorang wanita.

27 Saya seorang guru.
Saya bukan seorang guru.
Saya seorang dokter.
Saya bukan seorang dokter.
Saya seorang murid.
Saya bukan seorang murid.

28 Apakah hewan itu seekor kucing?
Ini bukan seekor kucing. Ini seekor anjing.
Apakah hewan itu sedang berlari?
Hewan itu tidak sedang berlari. Hewan itu 
sedang berjalan.

29 Saya bukan seorang polisi. Saya seorang 
anak.

Saya tidak sedang membaca. Saya sedang 
menulis.

30 Wanita itu tidak sedang makan.
Pria itu bukan seorang murid.
Wanita itu bukan seorang dokter.
Pria itu tidak sedang minum.

31 Saya mempunyai sebuah buku hijau.
Saya mempunyai sebuah buku kuning.
Saya mempunyai sebuah buku merah.

32 Ibu mempunyai sebuah buku hijau.
Bapak mempunyai sebuah buku merah.
Anda mempunyai sebuah buku kuning.
Anda mempunyai sebuah buku hitam.

33 Saya seorang murid.
Ibu seorang guru.
Bapak seorang polisi.
Bapak seorang dokter.

34 Saya seorang murid.
Anda seorang guru.
Anda seorang polisi.
Anda seorang dokter.

35 Apakah Anda seorang dokter?
Ya. Saya seorang dokter.
Apakah Anda seorang dokter?
Bukan. Saya bukan seorang dokter.

36 Apa yang sedang Bapak minum?
Saya sedang minum air.
Apa yang sedang Ibu makan?
Saya sedang makan nasi.

37 Apa yang Ibu punya?
Saya mempunyai setangkup roti isi.
Apa yang Ibu punya?
Saya mempunyai sebuah pulpen.

38 Saya seorang guru.
Kami guru.
Saya seorang anak perempuan.
Kami anak perempuan.

39 Kita anak perempuan.
Kami anak perempuan.
Kami anak laki-laki.
Kita anak laki-laki.

40 Kami dokter.
Kita dokter.
Kami guru.
Kita guru.

41 Kita wanita.
Kami murid.
Kita anak-anak.
Kami anak laki-laki.

42 Saya mempunyai sebuah sepeda merah.
Kami mempunyai sepeda hijau.
Saya mempunyai apel-apel merah.
Kami mempunyai apel-apel hijau.
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1.3 Lanjutan

43 Saya mempunyai bunga-bunga merah.
Anda mempunyai bunga-bunga merah.
Dia mempunyai bunga-bunga merah.
Dia mempunyai bunga-bunga merah.
Kami mempunyai bunga-bunga merah.
Mereka mempunyai bunga-bunga merah.

44 seorang mahasiswi
seorang mahasiswi
seorang mahasiswi
seorang pelayan
seorang pelayan
seorang dokter

45 Mereka pelayan.
Mereka pelayan.
Dia seorang mahasiswa.
Dia seorang mahasiswi.

46 Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang mahasiswa.
Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang pelayan.

47 Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang mahasiswi.
Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang pelayan.
Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang guru.
Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang dokter.

48 Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang mahasiswi.
Apa pekerjaan Anda?
Saya seorang polisi.

49 Apa yang sedang pria itu lakukan?
Pria itu sedang memasak.
Apa yang sedang wanita itu lakukan?
Wanita itu sedang membaca.
Apa yang sedang anak laki-laki itu lakukan?
Anak laki-laki itu sedang berlari.

50 Apa yang sedang dokter itu lakukan?
Dokter itu sedang menulis.
Apa yang sedang polisi itu lakukan?
Polisi itu sedang mengemudi.
Apa yang sedang anak perempuan itu 
lakukan?

Anak perempuan itu sedang berjalan.

51 Apa yang sedang Ibu lakukan?
Saya sedang menulis.
Apa yang sedang Anda lakukan?
Saya sedang mengemudi.

52 Sampai jumpa.
Sampai jumpa.
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1.4 Pelajaran Inti

01 Halo.
Halo.

02 satu
dua
tiga
empat
lima
enam

03 satu, dua, tiga
enam, satu, tiga, lima, dua
dua, empat, enam
satu, dua, tiga, empat, lima

04 satu mobil
satu telur
dua anjing
dua pulpen
tiga sepeda
tiga kucing

05 empat anak laki-laki
empat pria
enam anak perempuan
lima buku
lima koran
enam apel

06 Ada satu ikan.
Ada satu buku.
Ada satu wanita.
Ada satu telur.
Ada satu anak.
Ada satu telepon genggam.

07 Ada lima ikan.
Ada tiga buku.
Ada empat wanita.
Ada enam telur.
Ada dua anjing.
Ada satu telepon genggam.

08 Ada dua telepon genggam.
Ada tiga bola.
Ada satu tempat tidur.
Ada empat kunci.

09 Ada satu cangkir.
Ada empat kursi.
Ada dua meja.
Ada tiga telepon.

10 Ada satu bola.
Ada tiga kursi.
Ada dua meja.
Ada satu meja.

11 Ada berapa ikan?
Ada tiga ikan.
Ada berapa kunci?
Ada empat kunci.
Ada berapa polisi?
Ada dua polisi.
Ada berapa apel?
Ada satu apel.

12 Ada berapa kursi?
Ada enam kursi.
Ada berapa telepon?
Ada lima telepon.
Ada berapa tempat tidur?
Ada dua tempat tidur.

13 Ada tiga telur.
Ada lima telur.
Ada empat cangkir.
Ada enam cangkir.

14 sebuah mangkuk
sebuah mangkuk
sebuah mangkuk
sebuah piring
sebuah piring
sebuah cangkir

15 Tiga piring berwarna putih.
Dua apel berwarna hijau.
Satu bunga berwarna merah.
Empat mangkuk berwarna biru.
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1.4 Lanjutan

16 Berapa meja yang berwarna putih?
Dua meja berwarna putih.
Berapa bola yang berwarna merah?
Satu bola berwarna merah.
Berapa mangkuk yang berwarna kuning?
Dua mangkuk berwarna kuning.
Berapa telepon yang berwarna hitam?
Satu telepon berwarna hitam.

17 sepatu
sepatu
sepatu
sebuah kemeja
sebuah kemeja
celana panjang

18 sebuah mantel
sebuah mantel
sebuah mantel
sebuah gaun
sebuah gaun
sebuah rok

19 sepatu
sebuah kemeja
celana panjang
sebuah mantel
sebuah gaun
sebuah rok

20 sebuah kemeja biru
sebuah kemeja merah
sebuah kaus hijau
sebuah kaus kuning

21 Berapa cangkir yang kalian punya?
Kami mempunyai empat cangkir.
Berapa roti isi yang kalian punya?
Kami mempunyai lima roti isi.

22 Berapa mangkuk yang kalian punya?
Kami mempunyai tiga mangkuk.
Berapa piring yang kalian punya?
Kami mempunyai dua piring.

23 Saya mempunyai bunga kuning.
Anda mempunyai bunga merah.
Kami mempunyai bunga putih.
Kalian mempunyai bunga biru.

24 Anak perempuan itu memakai kaus.
Anak laki-laki itu tidak memakai kaus.
Wanita itu memakai sepatu.
Pria itu tidak memakai sepatu.

25 Anak laki-laki itu memakai celana panjang.
Anak perempuan itu tidak memakai celana 
panjang. Dia memakai rok.

Pria-pria itu memakai topi.
Tiga wanita memakai celana panjang. Satu 
wanita memakai gaun.

26 Saya memakai sepatu.
Saya memakai gaun.
Kami memakai topi.
Kami memakai mantel.

27 Wanita itu memakai gaun.
Wanita itu memakai rok.
Wanita itu memakai celana panjang.
Wanita itu memakai topi.

28 Pria itu sedang membeli satu topi.
Wanita itu sedang membeli dua topi.
Pria itu sedang membeli tiga kaus.
Wanita itu sedang membeli empat kaus.

29 Pria itu memakai mantel.
Pria itu sedang membeli sebuah mantel.
Pria itu memakai topi.
Pria itu sedang membeli sebuah topi.

30 Saya sedang membeli sebuah rok.
Saya memakai rok.
Saya sedang membeli celana panjang.
Saya memakai celana panjang.
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31 Siapa yang sedang makan?
Polisi itu sedang makan.
Siapa yang sedang membaca?
Murid-murid itu sedang membaca.
Siapa yang sedang minum?
Wanita-wanita itu sedang minum.
Siapa yang sedang menulis?
Anak perempuan itu sedang menulis.

32 Siapa yang mempunyai topi itu?
Wanita itu mempunyai topi.
Siapa yang mempunyai bola itu?
Anak laki-laki itu mempunyai bola.
Siapa yang mempunyai buku itu?
Anak-anak perempuan itu mempunyai buku.
Siapa yang mempunyai koran itu?
Dokter itu mempunyai koran.

33 Siapa yang memakai sepatu?
Saya memakai sepatu.
Siapa yang memakai topi?
Kami memakai topi.

34 Siapa yang sedang berjalan?
Kami sedang berjalan.
Siapa yang sedang berlari?
Kami sedang berlari.

35 Ada berapa pohon?
Ada tiga pohon.
Ada berapa pohon?
Ada empat pohon.
Ada berapa mangkuk?
Ada satu mangkuk.
Ada berapa anak-anak?
Ada enam anak-anak.

36 Apa ini?
Ini roti.
Apa ini?
Ini sebuah tempat tidur.
Apa ini?
Ini air.
Apa ini?
Ini sebuah piring.

37 Apa ini?
Ini sebuah pohon.
Apakah rumput itu berwarna hijau?
Ya. Rumput itu berwarna hijau.

38 Apa ini?
Ini sebuah sepeda.
Ada berapa sepeda?
Ada tiga sepeda.
Siapa yang mempunyai sebuah sepeda?
Dia mempunyai sebuah sepeda.
Apakah dia mempunyai sebuah sepeda?
Ya, dia mempunyai sebuah sepeda.

39 Apa ini?
Ini setangkup roti isi.
Ada berapa roti isi?
Ada dua roti isi.
Apakah kalian sedang makan roti isi?
Ya, kami sedang makan roti isi.

40 Ada berapa kunci?
Ada empat kunci.
Apa yang sedang kalian lakukan?
Kami sedang menulis.
Apakah kalian mempunyai ikan?
Ya, kami mempunyai ikan.
Apakah kuda itu berwarna hitam?
Tidak. Kuda itu tidak berwarna hitam.

41 Permisi.
Apa yang Anda punya?
Saya mempunyai seekor anjing.
Permisi.
Apa yang sedang Anda minum?
Saya sedang minum kopi.

42 Permisi.
Apa ini?
Ini sebuah piring.
Permisi.
Apa yang sedang mereka makan?
Mereka sedang makan telur.
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43 Permisi.
Apa yang sedang dia makan?
Saya tidak tahu.
Permisi.
Apakah dia seorang dokter?
Saya tidak tahu.

44 Permisi.
Apa yang sedang dia masak?
Saya tidak tahu.
Permisi.
Apa yang sedang Anda masak?
Saya sedang memasak nasi.

45 Apa ini?
Ini sebuah pohon.
Apa ini?
Saya tidak tahu.

46 Halo.
Halo.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

1.5 Titik Pencapaian Pelajaran

01 Halo.
Halo.

02 Apakah Anda mempunyai seekor anjing?
Ya. Saya mempunyai seekor anjing.

03 Apa yang sedang Anda lakukan?
Saya sedang membaca.

04 Apa ini?
Ini kopi.

05 Apakah Anda mempunyai sebuah cangkir?
Ya. Saya mempunyai sebuah cangkir.

06 Apa yang Anda punya?
Saya mempunyai roti.

07 Apa yang kalian punya?
Kami mempunyai apel.

08 Apa yang sedang anjing itu lakukan?
Anjing itu sedang makan!
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01 seorang pria dan seekor anjing
seorang wanita dan anjingnya
seorang anak perempuan dan seekor kuda
seorang polisi dan kudanya

02 seorang wanita dan mobilnya
seorang wanita dan kucingnya
seorang pria dan mobilnya
seorang pria dan kucingnya

03 Mereka sedang makan roti isi mereka.
Mereka sedang makan roti isi mereka.
Mereka sedang membaca koran mereka.
Mereka sedang membaca koran mereka.
Mereka sedang membaca buku mereka.
Mereka sedang makan apel mereka.

04 Mereka sedang membaca buku mereka.
Dia sedang membaca bukunya.
Mereka sedang makan apel mereka.
Dia sedang makan apelnya.

05 sebuah keluarga
sebuah keluarga
sebuah keluarga

06 sebuah keluarga
seorang wanita dan putrinya
seorang pria dan putranya

07 sebuah keluarga
seorang anak laki-laki dan ayahnya
seorang anak perempuan dan ibunya

08 ibu
putri
ayah
putra

09 seorang bayi
seorang wanita dan suaminya
seorang anak perempuan dan orang tuanya
dua anak perempuan dan orang tua mereka

10 seorang pria dan istrinya
seorang wanita dan anak-anaknya
seorang ayah dan putrinya
orang tua dan putra-putra mereka

11 seorang ibu dan bayinya
seorang ayah dan anak-anaknya
seorang suami dan istrinya
orang tua dan putri mereka

12 Ayah itu dan putra-putranya sedang bermain.
Ibu itu dan putri-putrinya sedang bermain.
Anak laki-laki itu dan anjingnya sedang 
bermain.

Wanita itu dan kucingnya sedang bermain.

13 Anak laki-laki itu tidak sedang bermain. 
Ayahnya sedang bermain.

Ayah itu tidak sedang membaca. Putrinya 
sedang membaca.

Anak-anak itu tidak sedang memasak. Ayah 
mereka sedang memasak.

14 Siapa yang sedang bermain?
Anak laki-laki itu sedang bermain.
Siapa yang sedang tidur?
Wanita itu sedang tidur.
Siapa yang sedang makan?
Pria itu sedang makan.
Siapa yang sedang minum?
Wanita itu sedang minum.

15 Ini ibu saya.
Ini ayah saya.
Ini putra saya.
Ini putri saya.
Ini sepeda saya.
Ini tempat tidur saya.

16 Ini keluarga saya.
Ini ayah saya.
Ini ibu saya.
Ini adik perempuan saya.
Ini kakak laki-laki saya.

17 Adik laki-laki saya sedang berlari.
Kakak laki-laki saya sedang makan apel.
Adik perempuan saya sedang bermain.
Kakak perempuan saya sedang membaca 
buku.
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18 Adik laki-laki saya sedang minum.
Kakak laki-laki saya sedang menulis.
Adik perempuan saya sedang berjalan.
Kakak perempuan saya sedang memasak.

19 Ini kakak laki-laki saya.
Ini adik laki-laki saya.
Ini kakak perempuan saya.
Ini adik perempuan saya.

20 Dia kakak perempuan saya. Kami bersaudara.
Dia teman saya. Kami tidak bersaudara.
Dia adik laki-laki saya. Kami bersaudara.
Dia teman saya. Kami tidak bersaudara.

21 Anak-anak perempuan itu bersaudara.
Anak-anak laki-laki itu bersaudara.
Anak-anak laki-laki itu tidak bersaudara. 
Mereka teman.

Anak-anak perempuan itu tidak bersaudara. 
Mereka teman.

22 Kami tidak bersaudara.
Ini teman-teman saya.
Kami bersaudara.
Ini adik-adik laki-laki saya.

23 Ini adik perempuan saya.
Ini adik-adik perempuan saya.
Ini ibu saya.
Ini orang tua saya.

24 Ini bayi saya.
Ini anak-anak saya.
Ini ibu saya.
Ini putra-putra saya.
Ini kakak perempuan saya.
Ini orang tua saya.

25 Ini putra kami.
Ini putra saya.
Ini ibu kami.
Ini ibu saya.
Ini anak-anak kami.
Ini orang tua kami.

26 Sepedanya besar.
Sepedanya kecil.
Sepeda mereka berwarna hijau.
Sepeda saya berwarna biru.
Sepeda kami berwarna hitam.

27 Kamu teman saya.
Bapak dokter saya.
Kamu istri saya.
Bapak guru saya.

28 Kamu adik laki-laki saya.
Kamu adik perempuan saya.
Kamu teman saya.

29 Bapak dan Ibu guru-guru saya.
Kalian teman saya.
Ayah dan Ibu orang tua saya.
Kalian adik laki-laki saya.

30 Kalian adik laki-laki saya.
Kalian kakak perempuan saya.
Kamu adik laki-laki saya.
Kamu kakak perempuan saya.

31 Apa yang sedang kamu lakukan?
Saya sedang memasak.
Apa yang sedang kamu lakukan?
Saya sedang memasak.
Apa yang sedang kalian lakukan?
Kami sedang makan.

32 Kami mempunyai dua putra.
Kami mempunyai empat putri.
Kami mempunyai satu putra dan tiga putri.

33 enam
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
sebelas
dua belas
nol

34 tiga, dua, satu, nol
enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh
enam, delapan, sepuluh, dua belas
sebelas, nol, sembilan, lima
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35 tujuh pulpen
tujuh bayi
delapan telur
delapan kursi
sembilan topi
sembilan apel

36 sepuluh piring
sepuluh cangkir
sebelas mangkuk
sebelas bunga
dua belas bola
dua belas kunci

37 Dia berumur satu tahun.
Dia berumur dua tahun.
Dia berumur tiga tahun.
Dia berumur empat tahun.
Dia berumur lima tahun.
Dia berumur enam tahun.
Dia berumur tujuh tahun.
Dia berumur delapan tahun.

38 Berapa umurnya?
Dia berumur enam tahun.
Berapa umurnya?
Dia berumur tujuh tahun.

39 Berapa umur kamu?
Saya berumur lima tahun.
Berapa umur kamu?
Saya berumur empat tahun.
Berapa umur kamu?
Saya berumur sepuluh tahun.

40 Berapa umurnya?
Dia berumur dua belas tahun.
Berapa umur kamu?
Saya berumur lima tahun.
Berapa umurnya?
Dia berumur sembilan tahun.
Berapa umur kamu?
Saya berumur sembilan tahun.

2.2 Pelajaran Inti

01 sebuah apartemen
sebuah apartemen
sebuah apartemen
sebuah rumah
sebuah rumah
sebuah pintu

02 sebuah televisi
sebuah televisi
sebuah televisi
sebuah radio
sebuah radio
komputer-komputer

03 sebuah apartemen
sebuah pintu
sebuah rumah
sebuah komputer
sebuah televisi
sebuah radio

04 Komputer itu berada di atas meja.
Radio itu berada di atas kursi.
Kucing itu berada di atas televisi.
Apel itu berada di atas komputer.

05 Komputer itu berada di dalam mobil.
Kunci-kunci itu berada di dalam sepatu.
Kucing itu berada di dalam topi.

06 Pria itu berada di dalam mobil.
Pria itu berada di atas mobil.
Anjing itu berada di dalam mobil.
Anjing itu berada di atas mobil.

07 sebuah jendela
sebuah jendela
sebuah jendela
sebuah toilet
sebuah toilet
sebuah bak cuci

08 sebuah ruang tamu
sebuah ruang tamu
sebuah ruang tamu
sebuah dapur
sebuah dapur
sebuah kamar mandi
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09 sebuah ruang tamu
sebuah kamar mandi
sebuah dapur
sebuah jendela
sebuah toilet
sebuah bak cuci

10 Pintu ini besar.
Pintu ini kecil.
Jendela ini besar.
Jendela ini kecil.

11 sebuah kamar tidur
sebuah kamar tidur
sebuah kamar tidur
sebuah ruang makan
sebuah ruang makan
sebuah kamar mandi

12 Pria itu berada di ruang makan.
Kucing itu berada di kamar tidur.
Keluarga itu berada di ruang makan.
Komputer itu berada di kamar tidur.

13 Anak laki-laki itu berada di rumah.
Anak perempuan itu berada di apartemen.
Keluarga itu berada di rumah.
Wanita itu berada di apartemen.

14 Dapur itu berwarna hijau.
Kamar tidur itu berwarna hijau.
Kamar mandi itu berwarna hijau.
Ruang tamu itu berwarna hijau.
Ruang makan itu berwarna hijau.
Rumah itu berwarna hijau.

15 Anak perempuan itu dan neneknya berada di 
ruang makan.

Anak laki-laki itu dan kakeknya berada di 
kamar mandi.

Anak perempuan itu dan kakeknya sedang 
bermain.

Anak laki-laki itu dan neneknya sedang 
memasak.

16 Apel-apel itu berada di dalam mangkuk.
Mangkuk itu berada di atas meja.
Meja itu berada di dapur.

17 Ayah itu sedang memeluk putranya.
Ibu itu sedang memeluk putrinya.
Suami itu sedang mencium istrinya.
Adik perempuan itu sedang mencium kakak 
laki-lakinya.

18 Saya sedang memeluk adik perempuan saya.
Saya sedang memeluk anjing.
Dia sedang mencium kakak perempuannya.
Anak laki-laki itu sedang mencium ayahnya.

19 Dia sedang memeluk neneknya.
Dia sedang mencium putranya.
Saya sedang memeluk adik perempuan saya.
Dia sedang mencium suaminya.

20 Saya menyayangi ibu saya.
Saya menyayangi adik laki-laki saya.
Saya menyayangi adik perempuan saya.
Saya menyayangi kakek saya.

21 Istri itu menyayangi suaminya.
Orang tua itu menyayangi anak-anak mereka.
Anak laki-laki itu menyayangi kakeknya.
Anak perempuan itu menyayangi anjingnya.

22 Dia sedang memeluk kakak perempuannya.
Pria itu sedang mencium istrinya.
Anak-anak itu menyayangi ibu mereka.
Saya menyayangi bayi saya.

23 Kucing itu berada di bawah meja.
Anjing itu berada di bawah kemeja.
Anak-anak laki-laki itu berada di bawah 
tempat tidur.

24 Kucing itu berada di atas meja.
Kucing itu berada di bawah meja.
Saya berada di atas tempat tidur.
Saya berada di bawah tempat tidur.



17

25 Pria itu berada di atas mobil.
Pria itu berada di dalam mobil.
Pria itu berada di bawah mobil.

26 Anak perempuan itu berada di atas tempat 
tidur.

Anak perempuan itu berada di bawah tempat 
tidur.

Pria itu berada di atas mobil.
Pria itu berada di bawah mobil.

27 Anak-anak laki-laki itu sedang menonton 
televisi.

Anak itu sedang mendengarkan radio.
Kucing itu sedang memperhatikan ikan.
Wanita itu sedang mendengarkan radio.

28 Pria itu sedang mendengarkan radio.
Anak perempuan itu sedang mendengarkan 
radio.

Orang tua itu sedang memperhatikan anak-
anak mereka.

Anak-anak perempuan itu sedang menonton 
televisi.

29 Pria itu sedang berdiri.
Anak laki-laki itu sedang duduk.
Wanita itu sedang berdiri.
Anak perempuan itu sedang duduk.

30 Ibu itu sedang duduk di dapur.
Putri itu sedang duduk di ruang tamu.
Putra itu sedang berdiri di ruang tamu.
Ayah itu sedang berdiri di dapur.

31 Pria itu sedang berdiri.
Pria itu sedang duduk.
Wanita itu sedang berdiri.
Wanita itu sedang duduk.

32 Apakah ini buku Anda?
Ya. Ini buku saya.
Apakah ini topi Anda?
Bukan. Ini bukan topi saya.

33 Apakah dia kakak perempuan kamu?
Ya. Dia kakak perempuan saya.
Apakah ini bola Anda?
Ya. Ini bola saya.

34 Di mana kunci saya?
Kunci kamu berada di dalam mobil.
Di mana mantel saya?
Mantel kamu berada di atas kursi.

35 Di mana buku-buku saya?
Buku-buku kamu berada di atas kursi.
Di mana cangkir saya?
Cangkir kamu berada di dalam bak cuci.

36 Apakah dia adik laki-laki kamu?
Ya. Dia adik laki-laki saya.
Di mana koran saya?
Koran Anda berada di atas meja.

37 Di mana sepatu itu?
Sepatu itu berada di bawah tempat tidur.
Di mana koran itu?
Koran itu berada di atas tempat tidur.

38 Di mana cangkir-cangkir itu?
Cangkir-cangkir itu berada di dalam bak cuci.
Di mana piring-piring itu?
Piring-piring itu berada di dalam bak cuci.
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01 Saya tinggal di sebuah apartemen.
Saya tinggal di sebuah rumah.
Kami tinggal di sebuah apartemen.
Kami tinggal di sebuah rumah.

02 Saya tinggal di sebuah rumah.
Dia tinggal di sebuah apartemen.
Mereka tinggal di sebuah rumah.
Kami tinggal di sebuah apartemen.

03 Di mana Anda tinggal?
Saya tinggal di Apartemen delapan.
Di mana Anda tinggal?
Saya tinggal di Apartemen dua.

04 Roma
Roma
Roma
Paris
Paris
Moskow

05 Di mana Anda tinggal?
Saya tinggal di Moskow.
Di mana Anda tinggal?
Saya tinggal di Paris.

06 Di mana kalian tinggal?
Kami tinggal di Roma.
Di mana kalian tinggal?
Kami tinggal di Moskow.
Di mana kalian tinggal?
Kami tinggal di Paris.

07 sebuah negara
sebuah negara
sebuah negara
sebuah kota
sebuah kota
sebuah jembatan

08 sebuah taman
sebuah taman
sebuah taman
sebuah jalan
sebuah jalan
sebuah jembatan

09 sebuah negara
sebuah kota
sebuah jalan
sebuah taman
sebuah jembatan

10 Anak perempuan itu sedang duduk di atas 
jembatan.

Pria itu sedang berdiri di jalan.
Anak-anak perempuan itu sedang berdiri di 
atas jembatan.

Wanita itu sedang duduk di taman.

11 Jalan ini berada di Paris.
Kota ini berada di Prancis.
Jembatan ini berada di New York.
Kota ini berada di Amerika Serikat.

12 Mereka berasal dari Prancis.
Pria itu berasal dari Prancis.
Wanita itu berasal dari Prancis.
Mereka berasal dari Amerika Serikat.
Pria itu berasal dari Amerika Serikat.
Wanita itu berasal dari Amerika Serikat.

13 Kami berasal dari Indonesia.
Saya berasal dari Indonesia.
Dia berasal dari Indonesia.
Kalian berasal dari Indonesia.

14 Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Amerika Serikat.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Mesir.
Dari mana kalian berasal?
Kami berasal dari Prancis.
Dari mana kalian berasal?
Kami berasal dari Cina.

15 Cina
Cina
Cina
Rusia
Rusia
Mesir
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16 Brasil
Brasil
Brasil
Jepang
Jepang
Italia

17 Amerika Serikat
Jepang
Indonesia
Saya berasal dari Amerika Serikat.
Saya berasal dari Jepang.
Saya berasal dari Indonesia.

18 Dari mana dia berasal?
Dia berasal dari Jepang.
Dari mana mereka berasal?
Mereka berasal dari Indonesia.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Amerika Serikat.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Amerika Serikat.

19 Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Indonesia.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Jepang.

20 Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Amerika Serikat.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Indonesia.

21 Anak laki-laki itu dekat dengan rumah.
Anak perempuan itu jauh dari rumah.
Anjing itu dekat dengan rumah.
Kuda itu jauh dari rumah.

22 Rumah saya dekat dengan jalan.
Rumah saya jauh dari jalan.
Kursi itu dekat dengan pintu.
Kursi itu jauh dari pintu.

23 Saya dekat dengan pohon.
Saya jauh dari pohon.
Saya dekat dengan jembatan.
Saya jauh dari jembatan.

24 Nama negara ini Italia.
Nama negara ini Jepang.
Nama negara ini Mesir.
Nama negara ini Rusia.

25 Jepang dekat dengan Cina.
Jepang jauh dari Brasil.
Italia dekat dengan Prancis.
Italia jauh dari Brasil.

26 Halo.
Nama saya Ani.
Halo.
Nama saya Joko.
Halo.
Nama saya Sari.

27 Halo.
Halo.
Siapa nama Anda?
Nama saya Robert.
Siapa nama Anda?
Nama saya Lin.

28 Anna
John
David
Nama saya John.
Nama saya David.
Nama saya Anna.

29 Siapa nama Anda?
Nama saya Maria.
Siapa nama Anda?
Nama saya Ravi.

30 Halo.
Halo.
Siapa nama Anda?
Nama saya Isabella.
Siapa nama Anda?
Nama saya Laura.
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31 Nama saya Steve.
Senang bertemu dengan Anda.
Senang bertemu dengan Anda.
Nama saya Catherine.
Senang bertemu dengan Anda.
Senang bertemu dengan Anda.

32 Siapa nama Anda?
Nama saya Robert.
Senang bertemu dengan Anda.
Senang bertemu dengan Anda.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

33 Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Rusia.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Rusia.

34 Halo.
Halo.
Siapa nama Anda?
Nama saya David.

35 Siapa nama Anda?
Nama saya Akiko.
Senang bertemu dengan Anda.
Senang bertemu dengan Anda.

36 Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Rusia.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Rusia.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Jepang.

37 Halo.
Halo. Siapa nama kamu?
Nama saya Bobby Jones.
Senang bertemu dengan kamu.
Sampai jumpa.

38 Halo. Nama saya Viktor.
Halo. Nama saya Lin.
Halo. Nama saya Isabella.
Halo. Nama saya Pierre.

39 Saya tinggal di Moskow, Rusia.
Saya tinggal di Beijing, Cina.
Saya tinggal di Roma, Italia.
Saya tinggal di Paris, Prancis.

40 Ini kamar tidur saya.
Ini dapur saya.
Ini kamar tidur saya.
Ini dapur saya.

41 Ini ibu saya. Namanya Mei. Dia sedang 
memasak di dapur.

Ini kakak laki-laki saya. Namanya Vladimir. 
Dia sedang tidur di kamar tidur.

Ini ayah saya. Namanya Bertrand. Dia sedang 
makan di ruang makan.

Ini adik perempuan saya. Namanya Giulia. 
Dia sedang bermain di taman.
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01 sebuah sweter
sebuah sweter
sebuah sweter
celana jins
celana jins
sebuah ikat pinggang

02 sebuah setelan jas
sebuah setelan jas
sebuah setelan jas
kaus kaki
kaus kaki
sebuah dasi

03 sebuah sweter
sebuah dasi
sebuah setelan jas
kaus kaki
sebuah ikat pinggang
celana jins

04 Kaus kaki saya berwarna abu-abu.
Kaus kakinya berwarna ungu.
Sweter saya berwarna ungu.
Sweternya berwarna abu-abu.

05 Pria tinggi itu memakai dasi.
Pria pendek itu memakai sweter.
Wanita tinggi itu memakai celana jins.
Wanita pendek itu memakai kaus.

06 Pria tinggi itu memakai setelan jas hitam.
Pria pendek itu memakai setelan jas hitam.
Wanita tinggi itu memakai setelan jas abu-
abu.

Wanita pendek itu memakai setelan jas abu-
abu.

07 Gaun saya berwarna merah muda.
Sepatu saya berwarna coklat.
Ikat pinggang saya berwarna merah muda.
Dasi saya berwarna coklat.

08 Celana panjangnya berwarna biru.
Kausnya berwarna oranye.
Mantelnya berwarna biru.
Gaunnya berwarna oranye.

09 Topi saya berwarna biru.
Dasi saya berwarna oranye.
Ikat pinggang saya berwarna coklat.
Sweter saya berwarna ungu.

10 Ikat pinggang itu berwarna merah muda.
Rumah itu berwarna coklat.
Rumah itu berwarna merah muda.
Ikat pinggang itu berwarna coklat.

11 abu-abu
ungu
merah muda
coklat
oranye
biru
kuning
hijau

12 Saya berambut coklat.
Dia berambut coklat.
Kami berambut pirang.
Mereka berambut pirang.

13 Saya berambut merah.
Kalian berambut merah.
Dia berambut abu-abu.
Kami berambut abu-abu.

14 Saya tinggi.
Saya berambut coklat.
Saya pendek.
Saya berambut merah.

15 Dia berambut hitam.
Dia berambut abu-abu.
Dia berambut merah.
Dia berambut coklat.
Dia berambut pirang.
Dia berambut putih.

16 Apa warna sweternya?
Sweternya berwarna biru.
Apa warna setelan jas Anda?
Setelan jas saya berwarna abu-abu.
Apa warna rambutnya?
Rambutnya berwarna coklat.



22

2.4 Lanjutan

17 Apa warna rambutnya?
Rambutnya berwarna pirang.
Apa warna rambut mereka?
Rambut mereka berwarna hitam.
Apa warna rambut kamu?
Rambut saya berwarna merah.

18 Anak perempuan itu kedinginan.
Anak laki-laki itu kepanasan.
Pria itu kedinginan.
Wanita itu kepanasan.

19 Pria itu lapar.
Anak laki-laki itu haus.
Wanita itu lapar.
Anak perempuan itu haus.

20 Saya lapar.
Saya haus.
Saya kepanasan.
Saya kedinginan.

21 Apakah kamu haus?
Ya. Saya haus.
Apakah kalian kedinginan?
Tidak. Kami tidak kedinginan.
Apakah Anda lapar?
Tidak. Saya tidak lapar.
Apakah kalian kepanasan?
Ya. Kami kepanasan.

22 Apakah Nenek kedinginan?
Ya. Saya kedinginan.
Apakah kalian haus?
Tidak. Kami tidak haus.
Apakah Ibu kepanasan?
Tidak. Saya tidak kepanasan.
Apakah kalian lapar?
Ya. Kami lapar.

23 Anak laki-laki itu lelah.
Anak perempuan itu sakit.
Pria itu sakit.
Wanita itu lelah.

24 Saya sakit.
Saya lelah.
Saya kedinginan.
Saya lapar.

25 Apakah Anda sakit?
Tidak. Saya baik-baik saja.
Apakah Anda lelah?
Tidak. Saya baik-baik saja.

26 Apa kabar?
Saya sakit.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

27 Apa kabar?
Saya lelah.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

28 Halo.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

29 Halo.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

30 Halo, Sarah. Apa kabar?
Saya baik-baik saja.
Apa kabar, Bapak Jones?
Saya baik-baik saja.

31 Halo, Ibu Jones. Apa kabar?
Saya baik-baik saja.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

32 Halo, Ibu Jones. Apa kabar?
Saya baik-baik saja.
Sampai jumpa.
Halo, Sarah. Apa kabar?
Saya baik-baik saja.
Sampai jumpa.
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33 Halo, Ibu.
Halo, Amy.
Apa kabar?
Saya sakit.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

34 Halo, Ayah.
Halo, Amy.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

35 Halo, Nenek.
Halo, Amy.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

2.5 Titik Pencapaian Pelajaran

01 Halo.
Halo.

02 Halo.
Halo.

03 Siapa nama Anda?
Nama saya Paulo Lima.

04 Siapa nama Anda?
Nama saya Pei-chi Yu.

05 Senang bertemu dengan Anda.
Senang bertemu dengan Anda.

06 Apakah ini adik laki-laki Anda?
Ya. Ini adik laki-laki saya.

07 Siapa nama kamu?
Nama saya Pei-li.

08 Berapa umur kamu?
Saya berumur sembilan tahun.

09 Senang bertemu dengan kamu.
Senang bertemu dengan kamu.

10 Dari mana kalian berasal?
Kami berasal dari Cina.

11 Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Brasil.

12 Apakah Anda lapar?
Tidak. Saya tidak lapar.

13 Apakah kamu lapar?
Ya. Saya lapar.

14 Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

15 Apakah ini buku Anda?
Ya. Ini buku saya.
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16 Apakah ini keluarga Anda?
Ya. Ini keluarga saya.

17 Di mana keluarga Anda tinggal?
Keluarga saya tinggal di Beijing.

18 Apakah Anda haus?
Ya. Saya haus.

3.1 Pelajaran Inti

01 Wanita-wanita itu sedang bekerja.
Anak-anak itu sedang bermain.
Pria itu sedang bekerja.
Anak perempuan itu sedang bermain.

02 sebuah sekolah
sebuah rumah sakit
sebuah restoran
sebuah taman

03 Dokter itu bekerja di rumah sakit.
Pria-pria itu bekerja di taman.
Wanita-wanita itu bekerja di restoran.
Guru itu bekerja di sekolah.

04 Saya sedang bermain di taman.
Saya sedang bermain di sekolah.
Saya bekerja di rumah sakit.
Saya bekerja di sekolah.

05 Keluarga itu sedang makan di dalam.
Pria dan wanita itu sedang makan di luar.
Dia sedang berlari di dalam.
Dia sedang berlari di luar.

06 Pria ini bekerja di dalam.
Pria-pria ini bekerja di luar.
Wanita-wanita ini bekerja di dalam.
Wanita ini bekerja di luar.

07 pagi hari
siang hari
malam hari
dini hari
pagi hari
siang hari
malam hari
dini hari

08 Ini pagi hari.
Ini siang hari.
Ini malam hari.
Ini dini hari.
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09 Ini pagi hari. Anak-anak itu sedang  
sarapan pagi.

Ini siang hari. Pria-pria itu sedang  
makan siang.

Ini malam hari. Keluarga itu sedang  
makan malam.

10 Keluarga itu sedang sarapan pagi di dalam.
Keluarga itu sedang sarapan pagi di luar.
Dia sedang makan siang di dalam.
Dia sedang makan siang di luar.

11 Kami sedang sarapan pagi di dalam.
Kami sedang makan malam di luar.
Kami sedang sarapan pagi di luar.
Kami sedang makan malam di dalam.

12 Dia bekerja di pagi hari.
Dia bekerja di dini hari.
Mereka bermain di siang hari.
Dia menonton televisi di malam hari.

13 Di mana Anda bekerja?
Saya bekerja di taman.
Saya bekerja di rumah sakit.
Saya bekerja di sekolah.
Saya bekerja di restoran.

14 Kapan Anda bekerja?
Saya bekerja di pagi hari.
Kapan Anda bekerja?
Saya bekerja di siang hari.
Kapan Anda bekerja?
Saya bekerja di dini hari.

15 Di mana kamu minum kopi?
Saya minum kopi di restoran.
Kapan Anda minum kopi?
Saya minum kopi di pagi hari.
Kapan kamu minum kopi?
Saya minum kopi di malam hari.

16 Dia memakai sepatu dan kaus kaki.
Dia memakai sepatu, tapi dia tidak memakai 
kaus kaki.

Saya memakai setelan jas dan dasi.
Saya memakai setelan jas, tapi saya tidak 
memakai dasi.

17 Dia mempunyai sebutir telur, dan dia sedang 
makan telurnya.

Dia mempunyai sebutir telur, tapi dia tidak 
sedang makan telurnya.

Anak perempuan itu mempunyai sebuah 
buku, dan dia sedang membaca bukunya.

Anak perempuan itu mempunyai sebuah 
buku, tapi dia tidak sedang membaca 
bukunya.

18 Apakah kamu mempunyai kaus kaki dan 
sepatu?

Saya mempunyai kaus kaki, tapi saya tidak 
mempunyai sepatu.

Apakah kamu mempunyai adik dan kakak?
Ya. Saya mempunyai dua adik dan dua kakak.
Apakah Anda mempunyai sebuah mantel dan 
sebuah topi?

Saya mempunyai sebuah mantel, tapi saya 
tidak mempunyai sebuah topi.

19 Dia membaca sebelum tidur.
Dia membaca setelah makan siang.
Dia minum kopi sebelum bekerja.
Mereka minum kopi setelah makan malam.

20 Kapan Anda sarapan pagi?
Saya sarapan pagi sebelum bekerja.
Kapan Anda makan malam?
Saya makan malam setelah bekerja.

21 tiga belas telur
empat belas cangkir
lima belas dasi
enam belas ikat pinggang
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22 tujuh belas piring
delapan belas bola
sembilan belas bunga
dua puluh buku

23 tiga belas
empat belas
lima belas
enam belas
tujuh belas
delapan belas
sembilan belas
dua puluh

24 Empat belas muncul setelah tiga belas.
Lima belas muncul setelah empat belas.
Sembilan belas muncul sebelum dua puluh.

25 Lima belas muncul sebelum enam belas.
Tujuh belas muncul setelah enam belas.
Tujuh belas muncul sebelum delapan belas.
Empat belas muncul setelah tiga belas.

26 Berapa umur kamu?
Saya berumur empat belas tahun.
Berapa umur Anda?
Saya berumur sembilan belas tahun.

27 Selamat pagi.
Selamat siang.
Selamat malam.

28 Selamat pagi, apa kabar?
Saya baik-baik saja.
Selamat siang, apa kabar?
Kami baik-baik saja.

29 Selamat malam.
Selamat malam.
Apa kabar?
Saya baik-baik saja. Apa kabar?
Saya kedinginan.
Selamat malam.
Selamat malam.

30 Selamat pagi.
Saya Dan Parker.
Ini Jane Taylor.
Ini bukunya.
Halo, Ibu Taylor. Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

31 Kapan Anda menulis?
Saya menulis di pagi hari dan di malam hari.
Apa yang Anda lakukan di siang hari?
Saya dan putra saya bermain.

32 Di mana Anda menulis?
Di pagi hari, saya menulis di taman.
Di malam hari, saya menulis di ruang tamu 
saya.
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01 tujuh hari
Bayi ini berumur satu hari.
dua hari
Kucing ini berumur dua puluh hari.

02 Ada tujuh hari dalam satu minggu.
Ada empat minggu dalam satu bulan.
Ada dua belas bulan dalam satu tahun.

03 satu hari
satu minggu
satu bulan
satu tahun

04 Dia berumur delapan belas hari.
Dia berumur delapan belas minggu.
Dia berumur delapan belas bulan.
Dia berumur delapan belas tahun.

05 Ini hari Jumat.
Ini hari Sabtu.
Ini hari Minggu.

06 Hari ini hari Jumat. Saya sedang bekerja.
Hari ini hari Sabtu. Saya sedang berlari.
Hari ini hari Minggu. Saya sedang menonton 
televisi.

07 Hari ini hari Minggu. Mereka sedang berjalan 
di taman.

Hari ini hari Senin. Kami sedang makan 
siang.

Hari ini hari Selasa. Saya sedang membeli 
ikan.

08 Hari ini hari Rabu. Saya sedang membaca.
Hari ini hari Kamis. Saya sedang 
mendengarkan radio.

Hari ini hari Jumat. Mereka sedang bermain.
Hari ini hari Sabtu. Dia sedang berenang.

09 Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu

10 Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu

11 Mereka sedang memainkan sebuah 
permainan dengan anak-anak mereka.

Anak perempuan itu sedang makan dengan 
teman-temannya.

Anak perempuan itu sedang membaca 
dengan kakeknya.

Anak laki-laki itu sedang berenang dengan 
teman-temannya.

12 Dengan siapa kamu sedang makan siang?
Saya sedang makan siang dengan adik 
perempuan saya.

Dengan siapa Anda sedang makan siang?
Saya sedang makan siang dengan suami saya.

13 Anak laki-laki itu sedang mengunjungi nenek 
di rumahnya.

Anak perempuan itu sedang mengunjungi 
temannya.

Wanita itu sedang mengunjungi Paris.
Pria itu sedang mengunjungi Moskow.

14 Apa yang sedang kamu lakukan?
Saya sedang memainkan sebuah permainan 
dengan adik perempuan saya.

Apa yang sedang kamu lakukan?
Saya sedang mengunjungi nenek saya di 
rumah sakit.

15 Saya sedang mengunjungi teman-teman saya.
Keluarga itu sedang mengunjungi Roma.
Suami dan istri itu sedang mengunjungi 
Beijing.

Anak laki-laki itu sedang mengunjungi 
kakeknya.
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16 Keluarga itu sedang mengunjungi New York.
Wanita-wanita itu sedang mengunjungi 
Jepang.

Dia sedang mengunjungi orang tuanya.
Kami sedang mengunjungi kakek kami.

17 Ini keluarga saya.
Ini rumah kami.
Ini tamu-tamu kami.
Ini keluarga saya.
Ini rumah kami.
Ini tamu-tamu kami.

18 Mereka tamu.
Saya sedang bekerja. Saya bukan tamu.
Dia tamu.

19 Tamu-tamu kami berada di luar.
Tamu-tamu kami sedang duduk di ruang 
tamu.

Kami sedang makan malam dengan tamu-
tamu kami.

Kami sedang memainkan sebuah permainan 
dengan tamu-tamu kami.

20 Terima kasih.
Sama-sama.
Terima kasih.
Sama-sama.

21 Terima kasih.
Sama-sama.
Terima kasih.
Sama-sama.

22 Terima kasih.
Sama-sama.

23 Selamat datang di rumah kami!
Selamat datang di restoran kami!
Selamat datang di Amerika!

24 Selamat datang di restoran kami.
Terima kasih.
Selamat datang di rumah kami.
Terima kasih.

25 Halo.
Halo.
Dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Rusia.
Selamat datang di Prancis!
Terima kasih.

26 Tamu-tamu kita berada di luar.
Halo!
Selamat datang di rumah kami!
Terima kasih.

27 Wanita itu sedang mencium kopi.
Pria itu sedang mencium bunga.
Wanita itu sedang mencicipi nasi.
Mereka sedang mencicipi roti.

28 Roti itu rasanya enak.
Susu itu rasanya tidak enak.
Bunga-bunga itu baunya harum.
Kaus kaki itu baunya tidak enak.

29 Wanita itu sedang mencicipi roti.
Apel itu rasanya enak.
Kopi itu rasanya tidak enak.
Pria itu sedang mencium susu.
Bunga itu baunya harum.
Ikan itu baunya tidak enak.

30 Pria itu sedang mencium susu.
Susu itu baunya tidak enak.
Mereka sedang mencicipi nasi.
Nasi itu rasanya enak.

31 Ini baunya tidak enak.
Ini baunya enak.
Ini rasanya tidak enak.
Ini rasanya enak.

32 empat jari tangan
tiga tangan
sepuluh jari kaki
satu kaki

33 sebuah tangan
jari-jari tangan
sebuah kaki
jari-jari kaki
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34 Kakinya berada di rumput.
Jari-jari kakinya berada di dalam air.
Tangan-tangannya berada di jendela.
Jari-jari tangannya berada di atas meja.

35 sebuah rumah di musim dingin
sebuah taman di musim semi
sebuah kota di musim panas
sebuah pohon di musim gugur

36 musim semi
musim panas
musim gugur
musim dingin

37 Ini sebuah pohon di musim dingin.
Ini sebuah pohon di musim semi.
Ini sebuah pohon di musim panas.
Ini sebuah pohon di musim gugur.

38 Ini rumah saya di musim dingin.
Ini rumah saya di musim panas.
Ini topi saya di musim dingin.
Ini topi saya di musim panas.

39 Selamat siang. Nama saya David Brown. 
Siapa nama Anda?

Nama saya Michael Levy.
Senang bertemu dengan Anda.

40 Di mana Anda tinggal?
Saya tinggal di rumah merah itu.
Di mana Anda bekerja?
Saya bekerja di sebuah restoran.
Kapan Anda bekerja?
Saya bekerja hari Senin, Selasa, dan Kamis.

41 Selamat pagi.
Selamat pagi.
Berapa umur bayi Anda?
Bayi saya berumur sembilan minggu.
Berapa umur putra Anda?
Putra saya berumur delapan belas bulan.

3.3 Pelajaran Inti

01 Pria itu sedang membaca dalam bahasa Cina.
Wanita itu sedang membaca dalam bahasa 
Inggris.

Anak laki-laki itu sedang menulis dalam 
bahasa Arab.

Anak perempuan itu sedang menulis dalam 
bahasa Indonesia.

02 Dia sedang menulis dalam bahasa Arab.
Dia sedang membaca dalam bahasa Arab.
Dia sedang berbicara dalam bahasa Arab.
Dia sedang menulis dalam bahasa Cina.
Dia sedang membaca dalam bahasa Cina.
Dia sedang berbicara dalam bahasa Cina.

03 Anak perempuan itu sedang berbicara dalam 
bahasa Inggris.

Anak laki-laki itu sedang berbicara dalam 
bahasa Indonesia.

Pria itu sedang berbicara dalam bahasa 
Inggris.

Wanita itu sedang berbicara dalam bahasa 
Indonesia.

04 Dia sedang menulis dalam bahasa Indonesia.
Dia sedang membaca dalam bahasa 
Indonesia.

Dia sedang berbicara dalam bahasa 
Indonesia.

05 Saya sedang membaca dalam bahasa Cina.
Saya sedang menulis dalam bahasa Cina.
Saya sedang membaca dalam bahasa 
Indonesia.

Saya sedang menulis dalam bahasa 
Indonesia.

06 Pria ini berasal dari Australia.
Wanita ini berasal dari Rusia.
Anak perempuan ini berasal dari Jepang.
Anak laki-laki ini berasal dari Indonesia.

07 Ini anjing, kucing, dan kuda. Ini hewan.
Ini pria, wanita, anak perempuan, dan anak 
laki-laki. Ini orang.
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08 Ini seekor hewan.
Ini satu orang.
Ini hewan-hewan.
Ini orang-orang.

09 Orang-orang dari Mesir berbahasa Arab.
Orang-orang dari Cina berbahasa Cina.
Orang-orang dari Indonesia berbahasa 
Indonesia.

Orang-orang dari Australia berbahasa Inggris.

10 Wanita ini berasal dari Cina. Dia berbahasa 
Cina.

Hewan ini berasal dari Cina. Dia tidak 
berbahasa Cina.

Pria ini berasal dari Australia. Dia berbahasa 
Inggris.

Hewan ini berasal dari Australia. Dia tidak 
berbahasa Inggris.

11 Wanita-wanita ini berasal dari Jepang.
Mereka berbahasa Jepang.
Pria-pria ini berasal dari Indonesia.
Mereka berbahasa Indonesia.
Saya berasal dari Amerika Serikat.
Saya berbahasa Inggris.

12 Apakah Anda berbahasa Inggris?
Ya, saya berbahasa Inggris.
Apakah Anda berbahasa Indonesia?
Ya, saya berbahasa Indonesia.
Apakah Anda berbahasa Jepang?
Ya, saya berbahasa Jepang.

13 Apakah Anda berbahasa Indonesia?
Tidak, saya tidak berbahasa Indonesia.
Apakah Anda berbahasa Indonesia?
Ya, saya berbahasa Indonesia.

14 Halo.
Apakah Anda berbahasa Indonesia?
Tidak, saya tidak berbahasa Indonesia.
Apakah Anda berbahasa Inggris?
Ya, saya berbahasa Inggris.

15 Permisi.
Apakah Anda berbahasa Inggris?
Tidak, saya tidak berbahasa Inggris.
Permisi.
Apakah Anda berbahasa Inggris?
Ya, saya berbahasa Inggris.

16 sepuluh ikat pinggang
dua puluh cangkir
tiga puluh bola
empat puluh piring
lima puluh dasi
enam puluh topi

17 sepuluh
dua puluh
tiga puluh
empat puluh
lima puluh
enam puluh

18 dua puluh cangkir
dua puluh satu cangkir
dua puluh dua cangkir
dua puluh tiga piring
dua puluh empat piring
dua puluh lima piring

19 tiga puluh empat mangkuk
tiga puluh lima mangkuk
tiga puluh enam mangkuk
tiga puluh tujuh piring
tiga puluh delapan piring
tiga puluh sembilan piring

20 empat puluh empat
empat puluh lima
empat puluh enam
empat puluh tujuh
empat puluh delapan
empat puluh sembilan
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21 empat puluh
empat puluh satu
empat puluh dua
empat puluh tiga
empat puluh empat
empat puluh lima
empat puluh enam
empat puluh tujuh
empat puluh delapan
empat puluh sembilan

22 sepuluh
dua puluh
tiga puluh
empat puluh
lima puluh
enam puluh

23 Berapa umur Anda?
Saya berumur empat puluh lima tahun.
Berapa umurnya?
Dia berumur tiga puluh tahun.
Berapa umur Anda?
Saya berumur tiga puluh lima tahun.

24 Berapa piring yang kita punya?
Kita mempunyai dua puluh empat.
Berapa mangkuk yang kita punya?
Kita mempunyai empat puluh lima.
Ada berapa tamu?
Ada tiga puluh.

25 Saya sedang mengajar bahasa Inggris.
Dia sedang mengajar bahasa Arab.
Dia sedang mengajar bahasa Cina.
Apakah Anda sedang mengajar bahasa 
Indonesia?

26 Dia sedang mengajar anak-anak laki-laki itu 
bahasa Arab.

Dia sedang mengajar anak-anak laki-laki itu 
bahasa Inggris.

Dia sedang mengajar anak-anak perempuan 
itu bahasa Cina.

Dia sedang mengajar anak-anak perempuan 
itu bahasa Indonesia.

27 Saya sedang belajar bahasa Cina.
Dia sedang belajar bahasa Arab.
Mereka sedang belajar bahasa Inggris.
Kami sedang belajar bahasa Indonesia.

28 Saya sedang mengajar bahasa Inggris.
Anda sedang belajar bahasa Inggris.
Anda sedang mengajar bahasa Arab.
Kami sedang belajar bahasa Arab.

29 Siapa guru kamu?
Ibu Li guru saya.
Siapa guru kamu?
Bapak Haddad guru saya.

30 Saya sedang mengajar bahasa Cina.
Kami sedang belajar bahasa Cina.
Saya sedang mengajar bahasa Indonesia.
Saya sedang belajar bahasa Indonesia.

31 Nama saya Reem.
Saya berbahasa Arab, tapi saya sedang 
belajar bahasa Inggris.

Ini guru saya. Namanya Bapak Haddad.

32 Nama saya Lin.
Orang tua saya berasal dari Cina.
Kami tinggal di New York.
Orang tua saya tidak berbahasa Inggris.
Saya berbahasa Inggris dan berbahasa Cina.
Saya sedang belajar bahasa Indonesia.
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01 Anak laki-laki itu sedang bangun tidur.
Suami itu sedang membangunkan istrinya.
Pria itu sedang membangunkan temannya.
Anak perempuan itu sedang bangun tidur.

02 Anak laki-laki itu sedang bangun tidur.
Wanita itu sedang bangun tidur.
Anak perempuan itu sedang bangun tidur.
Pria itu sedang bangun tidur.

03 Wanita itu sedang membangunkan anak 
perempuan itu.

Wanita itu sedang bangun tidur.
Pria itu sedang bangun tidur.
Pria itu sedang membangunkan anak laki-laki 
itu.

04 Dia sedang mencuci cangkir.
Dia sedang mencuci piring.
Saya sedang mencuci kemeja.
Dia sedang mencuci mobil.

05 Mereka sedang mencuci piring.
Mereka sedang mencuci mobil mereka.
Dia sedang mencuci roknya.
Dia sedang mencuci kausnya.

06 Anak perempuan itu sedang mencuci 
wajahnya.

Wanita itu sedang mencuci wajahnya.
Wajah mereka berwarna ungu dan kuning.

07 Saya sedang mencuci tangan saya.
Wanita itu sedang mencuci rambutnya.
Pria itu sedang mencuci wajahnya.

08 Bola itu berada di kakinya.
Bola itu berada di jari tangannya.
Bola itu berada di wajahnya.

09 Jalan itu basah.
Kaus-kaus itu kering.
Anjing-anjing itu basah.
Kucing itu kering.

10 Kuda-kuda itu basah.
Kuda-kuda itu kering.
Rambutnya basah.
Rambutnya kering.

11 Kaus kaki itu kotor.
Kemeja itu bersih.
Wajahnya kotor.
Wajahnya bersih.

12 Kemeja itu kotor.
Kemeja itu basah.
Kemeja itu bersih dan kering.

13 Di mana Ibu?
Dia berada di kamar mandi.
Di mana Ayah?
Dia berada di dapur.

14 Mengapa Ibu mencuci tangan?
Saya mencuci tangan saya karena kotor.
Mengapa kamu memakai sweter?
Saya memakai sweter karena saya 
kedinginan.

15 Mengapa Ayah berada di dapur?
Ayah berada di dapur karena dia sedang 
memasak.

Mengapa Ibu mencuci rambut?
Ibu mencuci rambutnya karena kotor.
Mengapa Anda minum air?
Saya minum air karena saya haus.

16 Mengapa Ibu berada di kamar mandi?
Saya berada di kamar mandi karena saya 
sedang mencuci tangan saya.

Mengapa Ibu mencuci tangan?
Saya mencuci tangan saya karena kotor.

17 sebuah sikat gigi
sebuah sikat gigi
sebuah sikat gigi
pasta gigi
pasta gigi
gigi
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18 sebuah sikat rambut
sebuah sikat rambut
sebuah sikat rambut
sabun
sabun
sebuah handuk

19 sebuah sikat gigi
pasta gigi
gigi
sebuah sikat rambut
sabun
sebuah handuk

20 Wanita itu sedang menyikat rambutnya.
Pria itu sedang menyikat giginya.
Anak-anak perempuan itu sedang menyikat 
rambut mereka.

Anak-anak laki-laki itu sedang menyikat gigi 
mereka.

21 Saya sedang menyikat gigi saya.
Dia sedang menyikat rambutnya.
Mereka sedang mencuci tangan mereka.
Dia sedang menyikat giginya.

22 Dia sedang mencuci rambutnya.
Dia sedang menyikat giginya.
Dia sedang mencuci rambutnya.
Dia sedang menyikat rambutnya.

23 Dia sedang membeli sebuah sikat rambut.
Mereka sedang mencuci tangan mereka 
dengan sabun.

Saya sedang menyikat gigi saya dengan sikat 
gigi.

24 Ibu itu sedang membangunkan putrinya.
Putrinya sedang menyikat rambutnya.
Kakak laki-lakinya sedang menyikat giginya.
Ayah itu sedang mencuci wajahnya.

25 Saya mencuci tangan sebelum makan siang.
Saya menyikat gigi setelah sarapan pagi.
Saya minum kopi setelah makan malam.

26 sebuah bantal
sebuah bantal
sebuah bantal
sebuah seprai
sebuah seprai
sebuah selimut

27 sebuah seprai
sebuah bantal
sebuah selimut
sebuah handuk

28 Saya berada di bawah selimut.
Seprai itu berada di atas tempat tidur.
Kucing itu berada di atas bantal.
Handuk itu berada di kamar mandi.

29 Seprai merah muda itu bersih.
Bantal merah muda itu bersih.
Selimut merah muda itu bersih.
Handuk merah muda itu bersih.

30 Mengapa anjing ini baunya tidak enak?
Karena anjing ini kotor dan basah.
Mengapa seprai ini baunya harum?
Karena seprai ini bersih.

31 Mengapa orang-orang berada di ruang 
makan?

Karena mereka sedang makan malam.
Mengapa orang-orang berada di dapur?
Karena mereka sedang mencuci piring 
mereka.

Mengapa orang-orang berada di ruang tamu?
Karena mereka sedang menonton televisi.

32 Orang tua itu sedang membaca di ruang 
tamu.

Wanita itu sedang tidur di kamar tidur.
Anak perempuan itu sedang membaca di 
kamar tidur.

Anak laki-laki itu sedang tidur di ruang tamu.
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33 Apa yang sedang Anda beli?
Saya sedang membeli bunga.
Berapa bunga yang Anda beli?
Saya membeli sembilan bunga.
Mengapa Anda membeli bunga?
Saya membeli bunga karena saya 
mengunjungi nenek saya siang ini.

Di mana nenek Anda tinggal?
Dia tinggal di New York.

3.5 Titik Pencapaian Pelajaran

01 Halo, Jane.
Halo.

02 Berapa mangkuk yang kamu punya?
Saya mempunyai dua mangkuk.

03 Apakah kita makan di luar?
Tidak. Kita makan di dalam.

04 Apakah ini baunya enak?
Ya. Ini baunya enak.

05 Apakah ini rasanya enak?
Ya. Ini rasanya enak!

06 Apa ini?
Ini nasi.

07 Halo!
Halo!

08 Halo!
Halo!

09 Apa kabar?
Saya baik-baik saja.

10 Ini teman saya Anna.
Dia berasal dari Rusia.

11 Apakah Anda berbicara bahasa Indonesia?
Ya. Saya berbicara bahasa Indonesia.

12 Senang bertemu dengan Anda.
Senang bertemu dengan Anda.

13 Di mana Anda bekerja?
Saya bekerja di sekolah.

14 Di mana Anda bekerja?
Saya bekerja di rumah sakit.

15 Apakah Anda bermain bola?
Ya. Saya bermain bola.

16 Apakah Anda bermain bola?
Ya. Saya bermain bola.
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17 Kapan Anda bermain bola?
Saya bermain bola di malam hari  
setelah bekerja.

18 Di mana Anda bermain bola?
Saya bermain bola di taman.

19 Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

20 Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

21 Di mana kamu?
Saya berada di dapur.

22 Apa yang sedang kamu lakukan?
Saya sedang mencuci piring.

23 Mengapa kamu mencuci piring?
Saya mencuci piring karena saya  
teman kamu.

4.1 Pelajaran Inti

01 Wanita-wanita itu mempunyai payung.
Dia mempunyai sebuah tiket.
Dia mempunyai kacamata hitam.
Pria-pria itu mempunyai sebuah tangga.

02 sebuah payung
sebuah tiket
kacamata hitam
sebuah tangga

03 Dia memerlukan sebuah tangga.
Dia memerlukan sebuah handuk.
Dia memerlukan sabun.
Dia memerlukan kacamata hitam.

04 Dia memerlukan uang.
Dia mempunyai uang.
Uang itu berada di atas meja.

05 Dia memerlukan uang.
Dia mempunyai uang.
Dia memerlukan sebuah payung.
Dia mempunyai sebuah payung.

06 Saya mempunyai kacamata hitam.
Saya memerlukan kacamata hitam.
Anda mempunyai sebuah tiket.
Apakah Anda memerlukan sebuah tiket?

07 Apakah Anda memerlukan kunci?
Ya. Saya memerlukan kunci.
Apakah kamu memerlukan uang?
Ya. Saya memerlukan uang.

08 perhiasan
perhiasan
perhiasan
pakaian
pakaian
mainan

09 buah
buah
buah
sayuran
sayuran
daging
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10 daging
sayuran
buah
mainan
pakaian
perhiasan

11 Mereka sedang membeli daging.
Dia sedang membeli pakaian.
Dia sedang membeli mainan.
Mereka sedang membeli sayuran.

12 Rumah putih itu tua.
Mobil hijau itu baru.
Buku ini tua.
Pulpen ini baru.

13 Mobil merah itu tua.
Kursi ini tua.
Rumah itu tua.

14 sebuah televisi tua
sebuah televisi baru
sebuah telepon tua
sebuah telepon baru

15 Dia menjual setelan jas.
Dia sedang membeli sebuah setelan jas.
Dia menjual kemeja.
Dia sedang membeli sebuah kemeja.

16 Kami menjual roti.
Kami menjual bunga.
Kami menjual sepeda.

17 Dia menjual sepatu.
Dia sedang membeli sepatu.
Kami menjual ikan.
Kami sedang membeli ikan.

18 Apakah Anda menjual topi?
Ya, kami menjual topi.
Apakah Anda menjual telepon?
Ya, kami menjual telepon.

19 Apakah Anda menjual sepatu?
Tidak, kami tidak menjual sepatu.
Siapa yang menjual sepatu?
Mereka yang menjual sepatu.

20 Permisi.
Apakah Anda menjual meja?
Ya, kami menjual meja.
Permisi.
Apakah Anda menjual kaus?
Tidak, kami tidak menjual kaus.

21 Toko ini menjual perhiasan tua.
Toko ini menjual perhiasan baru.
Toko ini menjual buku tua.
Toko ini menjual buku baru.

22 sebuah supermarket
sebuah supermarket
sebuah supermarket
sebuah toko bangunan
sebuah toko bangunan
sebuah toko perhiasan

23 sebuah supermarket
sebuah toko bangunan
sebuah toko perhiasan

24 Mereka berada di supermarket.
Dia berada di toko bangunan.
Dia berada di toko perhiasan.

25 Saya sedang membaca buku.
Dia sedang membeli obat.
Mereka sedang makan cokelat.
Dia sedang menjual sebuah kue.

26 Mereka sedang membeli sayuran di 
supermarket.

Dia sedang membeli obat di apotek.
Ibu sedang membeli sebuah kue di toko kue.
Dia sedang membeli buku di toko buku.
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27 Dia sedang membeli sebuah buku di  
toko buku.

Saya berada di toko bangunan.
Kami sedang menjual perhiasan di  
toko perhiasan.

Dia sedang menjual obat di apotek.

28 cokelat
sebuah kue
obat
sebuah apotek
sebuah toko buku
sebuah toko kue

29 sebuah televisi rusak
sebuah mainan rusak
sebuah radio rusak
sebuah telepon rusak

30 Televisi saya rusak.
Mainan saya rusak.
Tangga saya tidak rusak.
Kacamata saya tidak rusak.

31 Anak perempuan itu menginginkan cokelat.
Anak laki-laki itu menginginkan sebuah 
mainan.

Wanita itu menginginkan perhiasan.
Anjing itu menginginkan daging.

32 Dia memerlukan sebuah mantel.
Dia menginginkan sebuah mantel ungu.
Dia memerlukan kacamata.
Dia menginginkan kacamata merah.

33 Permisi. Di mana supermarket?
Supermarket berada dekat dengan jembatan.
Permisi. Di mana toko kue?
Toko kue berada di Jalan Pine.

34 Permisi. Saya memerlukan obat. Di mana 
apotek?

Apotek berada dekat dengan rumah sakit.
Permisi. Saya menginginkan sebuah buku.  
Di mana toko buku?

Toko buku berada dekat dengan taman.

35 Dia menginginkan perhiasan, tapi dia tidak 
memerlukannya.

Dia menginginkan kue, tapi dia tidak 
memerlukannya.

Dia memerlukan kacamata, tapi dia tidak 
menginginkannya.

Dia memerlukan obat, tapi dia tidak 
menginginkannya.

36 Saya memerlukan sebuah televisi.
Mengapa Anda memerlukan sebuah televisi?
Karena televisi saya rusak.
Saya memerlukan sebuah payung.
Mengapa Anda memerlukan sebuah payung?
Karena payung saya rusak.

37 Apa yang sedang Anda beli?
Saya sedang membeli buah dan cokelat.
Apa yang sedang Anda beli?
Saya sedang membeli daging dan sayuran.

38 Permisi, apakah ini apotek?
Bukan. Ini toko buku. Apotek berada di  
Jalan Elm.

Permisi, apakah ini toko kue?
Bukan. Ini supermarket. Toko kue berada 
dekat dengan taman.

39 Di mana toko bangunan?
Toko bangunan berada dekat dengan  
toko buku.

Apa yang Anda perlukan?
Saya memerlukan sebuah tangga.
Mengapa Anda memerlukan sebuah tangga?
Karena tangga saya rusak.
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01 sebuah sandiwara
sebuah sandiwara
sebuah sandiwara
sebuah konser
sebuah konser
sebuah film

02 Anak laki-laki itu dan ayahnya sedang 
menonton film.

Orang-orang itu sedang menonton sandiwara.
Pria dan wanita itu sedang mendengarkan 
konser.

Mereka sedang mendengarkan radio.

03 sepak bola
sepak bola
sepak bola
golf
golf
tenis

04 sebuah konser
sebuah sandiwara
sebuah film
sepak bola
tenis
golf

05 jeruk
jus
teh
wortel

06 Anak perempuan itu sedang minum jus.
Pria dan wanita itu sedang minum teh.
Pria itu sedang makan wortel.
Wanita itu sedang makan jeruk.

07 Anak laki-laki itu suka sepak bola.
Anak laki-laki itu tidak suka wortel.
Anak perempuan itu suka kuda.
Anak perempuan itu tidak suka jus.

08 Pria itu suka golf.
Anak laki-laki itu tidak suka tenis.
Wanita-wanita itu suka teh.
Anak perempuan itu tidak suka sepatu 
merah.

09 Dia suka konser ini.
Dia tidak suka konser ini.
Dia suka jeruk.
Dia tidak suka jeruk.

10 Dia suka berlari.
Dia suka membaca.
Dia suka memasak.
Dia suka berenang.

11 Wanita-wanita itu sedang bermain golf.
Wanita-wanita itu sedang bermain sepak bola.
Wanita-wanita itu sedang bermain tenis.

12 Anak perempuan itu tidak suka bermain 
sepak bola.

Pria itu suka bermain sepak bola.
Anak laki-laki itu tidak suka bermain tenis.
Wanita itu suka bermain tenis.

13 Apa yang Anda suka lakukan?
Saya suka bermain sepak bola.
Apa yang Anda suka lakukan?
Saya suka membaca.

14 Apa yang Anda suka lakukan?
Saya suka mendengarkan radio.
Apa yang Anda suka lakukan?
Saya suka memasak.

15 Apa yang Anda inginkan?
Saya ingin sebuah apel.
Apa yang Anda inginkan?
Saya ingin nasi.

16 Apa yang Anda inginkan?
Saya ingin sebuah apel.
Apa yang Anda inginkan?
Saya ingin kopi.

17 Halo.
Apa yang Anda inginkan?
Saya ingin air.
Halo.
Apa yang Anda inginkan?
Saya ingin setangkup roti isi.
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18 Saya ingin sebuah apel.
Silakan.
Saya ingin sebuah pulpen.
Silakan.

19 Saya ingin setangkup roti isi.
Silakan.
Saya ingin susu.
Silakan.

20 Saya ingin kopi.
Silakan.
Saya ingin roti.
Silakan.

21 Anak laki-laki itu mempunyai lebih banyak 
jus daripada ibunya.

Anak perempuan itu mempunyai lebih banyak 
jeruk daripada ibunya.

Guru itu mempunyai lebih banyak buku 
daripada muridnya.

Anak perempuan itu mempunyai lebih banyak 
kue daripada ayahnya.

22 Pria itu mempunyai lebih sedikit teh daripada 
istrinya.

Anak perempuan itu mempunyai lebih sedikit 
roti daripada temannya.

Pria itu mempunyai lebih sedikit apel 
daripada anak perempuan itu.

Anak laki-laki itu mempunyai lebih sedikit 
buku daripada wanita itu.

23 Wanita itu mempunyai lebih sedikit jus 
daripada anak laki-lakinya.

Anak laki-laki itu mempunyai lebih banyak 
susu daripada pria itu.

Wanita itu mempunyai lebih banyak anjing 
daripada pria itu.

Anak perempuan itu mempunyai lebih sedikit 
mainan daripada anak laki-laki itu.

24 Pria itu mempunyai lebih banyak roti 
daripada istrinya.

Pria itu mempunyai lebih sedikit roti daripada 
istrinya.

Wanita itu mempunyai lebih banyak uang 
daripada suaminya.

Wanita itu mempunyai lebih sedikit uang 
daripada suaminya.

25 Hewan mana yang besar?
Hewan ini yang besar.
Hewan mana yang kecil?
Hewan ini yang kecil.
Buah mana yang berwarna merah?
Buah ini yang berwarna merah.
Buah mana yang berwarna hijau?
Buah ini yang berwarna hijau.

26 Mainan mana yang besar?
Mainan biru ini yang besar.
Mainan mana yang kecil?
Mainan kuning ini yang kecil.
Kemeja mana yang berwarna coklat?
Kemeja besar ini yang berwarna coklat.
Kemeja mana yang berwarna merah muda?
Kemeja kecil ini yang berwarna merah muda.

27 Saya lebih suka tenis daripada sepak bola.
Saya lebih suka apel daripada jeruk.
Saya lebih suka susu daripada jus.
Saya lebih suka teh daripada kopi.

28 Sepatu mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka sepatu biru itu daripada 
sepatu hijau itu.

Kemeja mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka kemeja hitam itu daripada 
kemeja biru itu.

29 Sepeda mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka sepeda hijau itu daripada 
sepeda merah muda itu.

Gaun mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka gaun merah itu daripada 
gaun putih itu.
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30 Rumah mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka rumah baru itu daripada 
rumah tua itu.

Mobil mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka mobil tua itu daripada mobil 
baru itu.

31 lima dolar
sepuluh euro
lima belas ponsterling

32 Kemeja ini harganya dua belas ponsterling.
Buku ini harganya lima belas dolar.
Kacamata hitam ini harganya dua puluh euro.

33 seratus rupiah
seribu rupiah
lima ribu rupiah

34 Sabun ini harganya 6.500 rupiah.
enam ribu
lima ratus
Kaus kaki ini harganya 24.300 rupiah.
dua puluh empat ribu
tiga ratus

35 Selimut ini harganya 270.000 rupiah.
dua ratus tujuh puluh ribu rupiah
Celana jins ini harganya 150.000 rupiah.
seratus lima puluh ribu rupiah
Daging ini harganya 60.000 rupiah.
enam puluh ribu rupiah

36 Berapa harga wortel ini?
Wortel ini harganya tiga dolar.
Berapa harga teh ini?
Teh ini harganya dua euro.
Berapa harga sebuah tiket film?
Sebuah tiket film harganya sembilan 
ponsterling.

37 Berapa harga sebuah tiket konser?
Harganya empat puluh euro.
Berapa harga roti isi ini?
Harganya tiga ponsterling.
Berapa harga jus jeruk ini?
Harganya satu dolar.

38 Televisi itu harganya lebih mahal daripada 
kacamata hitam itu.

Topi itu harganya lebih murah daripada 
mantel itu.

Tiket konser itu harganya lebih mahal 
daripada tiket film itu.

Koran itu harganya lebih murah daripada 
buku itu.

39 Celana panjang biru itu harganya lebih mahal 
daripada celana panjang hijau itu.

Sepeda ungu itu harganya lebih murah 
daripada sepeda kuning itu.

Telepon hitam itu harganya lebih mahal 
daripada telepon putih itu.

40 Permisi.
Berapa harganya?
Harganya 150.000 rupiah.

41 Berapa harganya?
Harganya 20.000 rupiah.
Berapa harganya?
Harganya 75.000 rupiah.

42 Berapa harganya?
Harganya 150.000 rupiah.
Apakah Anda menjual roti?
Ya, kami menjual roti.

43 Rok mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka rok biru ini daripada rok 
putih itu.

Berapa harga kemeja biru ini?
Harganya tujuh euro.

44 Sweter mana yang lebih Anda sukai?
Saya lebih suka sweter abu-abu ini daripada 
sweter ungu itu.

Berapa harga sweter abu-abu ini?
Harganya dua puluh sembilan dolar.

45 Apa yang Anda suka lakukan?
Saya suka bermain sepak bola.
Sepatu mana yang Anda sukai?
Saya suka sepatu hitam itu.
Berapa harganya?
Harganya enam puluh euro.
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01 logam
logam
logam
kayu
kayu
kertas

02 plastik
plastik
plastik
kertas
kertas
kayu

03 kayu
kertas
logam
plastik

04 Meja ini terbuat dari kayu.
Kursi ini terbuat dari plastik.
Tiket ini terbuat dari kertas.
Tangga ini terbuat dari logam.

05 sebuah mangkuk kayu
sebuah piring plastik
sebuah mangkuk plastik
sebuah piring kayu

06 Saya mempunyai sebuah cangkir plastik.
Saya mempunyai sebuah cangkir kertas.
Saya mempunyai sebuah meja kayu.
Saya mempunyai sebuah meja logam.

07 Ini terbuat dari kayu.
Ini terbuat dari plastik.
Ini terbuat dari kertas.
Ini terbuat dari logam.

08 Koin terbuat dari logam.
Kartu kredit terbuat dari plastik.
Cek terbuat dari kertas.

09 Mereka membayar dengan koin.
Dia membayar dengan cek.
Dia membayar dengan kartu kredit.
Saya membayar dengan uang tunai.

10 Apakah Anda ingin membayar dengan cek?
Tidak. Saya ingin membayar dengan uang 
tunai.

Apakah Anda ingin membayar dengan kartu 
kredit?

Tidak. Saya ingin membayar dengan cek.
Apakah Anda ingin membayar dengan uang 
tunai?

Tidak. Saya ingin membayar dengan kartu 
kredit.

11 Berapa harga kursi kayu ini?
Kursi kayu ini harganya enam puluh 
ponsterling.

Berapa harga kursi plastik ini?
Kursi plastik ini harganya empat ponsterling.

12 Kursi kayu itu mahal.
Kursi plastik itu tidak mahal.
Mangkuk logam itu mahal.
Mangkuk-mangkuk kertas itu tidak mahal.

13 Perhiasan ini mahal.
Perhiasan ini tidak mahal.
Kamera ini mahal.
Kamera ini tidak mahal.

14 Mobil ini tidak mahal.
Mobil ini mahal.
Gaun ini tidak mahal.
Gaun ini mahal.

15 Televisi ini berat.
Meja ini berat.
Koin ini ringan.
Seprai ini ringan.

16 Kursi ini ringan.
Komputer ini ringan.
Tempat tidur ini berat.
Televisi ini berat.

17 Ini cepat.
Ini lambat.
Hewan ini cepat.
Hewan ini lambat.
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18 Mobil ini cepat.
Hewan ini lambat.
Kuda coklat itu cepat.
Sepeda itu lambat.

19 Ini cepat.
Ini ringan.
Ini berat.
Ini lambat.

20 Hewan ini cepat.
Hewan ini lebih cepat.
Hewan ini lambat.
Hewan ini lebih lambat.

21 Buku-buku saya berat.
Buku-bukunya lebih berat.
Sebuah mangkuk plastik ringan.
Sebuah mangkuk kertas lebih ringan.

22 Kamera ini kecil.
Kamera ini lebih kecil.
Kamera ini yang paling kecil.
Rumah ini besar.
Rumah ini lebih besar.
Rumah ini yang paling besar.

23 Pria tua itu berambut abu-abu.
Wanita tua itu berambut putih.
Wanita muda itu berambut hitam.
Pria muda itu berambut biru.

24 Pria tua itu seorang guru.
Wanita tua itu seorang dokter.
Wanita muda itu seorang guru.
Pria muda itu seorang dokter.

25 Kakek saya tua.
Putri saya muda.
Dokter saya tua.
Dokter saya muda.

26 Putri saya muda.
Putri saya lebih muda.
Putri saya yang paling muda.
Ayah saya tua.
Ayah saya lebih tua.
Ayah saya yang paling tua.

27 Rumah saya besar.
Rumah saya lebih besar daripada rumah 
Anda.

Komputer saya kecil.
Komputer saya lebih kecil daripada komputer 
Anda.

28 Kamera ini mahal.
Televisi ini lebih mahal.
Komputer ini paling mahal.

29 Pria itu mempunyai kue.
Wanita itu mempunyai lebih banyak kue.
Anak perempuan itu mempunyai paling 
banyak kue.

30 Wanita itu mempunyai roti.
Pria itu mempunyai lebih banyak roti.
Anak laki-laki itu mempunyai paling banyak 
roti.

31 Dia mempunyai beberapa buku.
Dia mempunyai lebih banyak buku.
Dia mempunyai paling banyak buku.
Dia mempunyai beberapa pulpen.
Dia mempunyai lebih banyak pulpen.
Dia mempunyai paling banyak pulpen.

32 Dia mempunyai beberapa apel.
Dia mempunyai lebih banyak apel.
Dia mempunyai paling banyak apel.
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01 Dia mempunyai uang.
Dia mempunyai sedikit uang.
Dia mempunyai roti.
Dia mempunyai sedikit roti.

02 Pria itu mempunyai nasi.
Anak perempuan itu mempunyai sedikit nasi.
Wanita itu mempunyai paling sedikit nasi.
Anak perempuan itu mempunyai kue.
Wanita itu mempunyai sedikit kue.
Pria itu mempunyai paling sedikit kue.

03 Wanita itu mempunyai beberapa buah.
Anak laki-laki itu mempunyai paling banyak 
buah.

Anak perempuan itu mempunyai lebih sedikit 
buah daripada pria itu.

Anak perempuan itu mempunyai lebih banyak 
buah daripada anak laki-laki itu.

04 Pulpen-pulpen ini sama.
Cangkir-cangkir ini berbeda.
Kursi-kursi ini berbeda.
Mainan-mainan ini sama.

05 Dasi-dasi ini sama.
Dasi-dasi ini berbeda.
Koin-koin ini sama.
Koin-koin ini berbeda.

06 Cangkir-cangkir ini berukuran sama.
Cangkir-cangkir ini berbeda ukuran.
Topi-topi ini berukuran sama.
Topi-topi ini berbeda ukuran.

07 Topi-topi ini berwarna sama.
Topi-topi ini berbeda warna.
Cangkir-cangkir ini berwarna sama.
Cangkir-cangkir ini berbeda warna.

08 Telepon-telepon ini berukuran sama, tapi 
berbeda warna.

Telepon-telepon ini berwarna sama, tapi 
berbeda ukuran.

Handuk-handuk ini berukuran sama, tapi 
berbeda warna.

Handuk-handuk ini berwarna sama, tapi 
berbeda ukuran.

09 Kursi ini terlalu kecil.
Anda terlalu besar.
Saya terlalu pendek.

10 Kacamata hitam ini terlalu besar.
Mantel ini terlalu kecil.
Sepatu ini pas.

11 Celana jins ini terlalu besar.
Celana jins ini terlalu kecil.
Celana jins ini pas.

12 Sepatu ini terlalu besar.
Sepatu ini terlalu kecil.
Sepatu ini pas.

13 Apakah gaun itu pas?
Ya. Ini pas.
Apakah kemeja itu pas?
Tidak. Ini terlalu besar.

14 Apakah gaun itu pas?
Ya. Ini pas.
Apakah kacamata itu pas?
Tidak. Ini terlalu kecil.
Apakah topi itu pas?
Tidak. Ini terlalu besar.

15 Topi saya terlalu besar.
Kacamata saya terlalu kecil.
Kacamata saya terlalu besar.
Topi saya terlalu kecil.

16 Apakah Anda menginginkan kaus ini?
Tidak. Saya tidak menginginkan kaus ini.
Mengapa tidak?
Karena ini terlalu besar.

17 Apakah mantel itu pas?
Tidak. Ini terlalu kecil.
Mantel ini lebih besar.

18 Beberapa bola itu berwarna kuning.
Tidak satupun bola itu berwarna kuning.
Semua bola itu berwarna kuning.
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19 Beberapa piring itu plastik.
Tidak satupun cangkir itu kertas.
Semua mainan itu logam.
Semua mainan itu kayu.

20 Beberapa anak itu sedang duduk.
Semua anak itu sedang duduk.
Tidak satupun anak itu sedang duduk.

21 Tidak satupun bunga itu plastik.
Beberapa bunga itu plastik.
Semua bunga itu kertas.
Beberapa bunga itu kertas.

22 Koin-koin ini berwarna sama, tapi berbeda 
ukuran.

Koin-koin ini berukuran sama, tapi berbeda 
warna.

Kaus kami berwarna sama, tapi berbeda 
ukuran.

Kaus kami berukuran sama, tapi berbeda 
warna.

23 Gaun mana yang lebih kamu sukai?
Saya lebih suka gaun merah itu daripada 
gaun biru itu.

Gaun mana yang lebih kamu sukai?
Saya paling suka gaun hitam itu.

24 Kucing mana yang kamu sukai?
Saya suka semua kucing itu.
Mainan mana yang kamu sukai?
Saya suka semua mainan itu.

25 Jendela itu terbuka.
Pintu itu tertutup.
Buku itu terbuka.
Buku itu tertutup.

26 Pintu itu terbuka.
Pintu itu tertutup.
Jendela itu terbuka.
Jendela itu tertutup.

27 Toko perhiasan itu buka.
Toko buku itu buka.
Apotek itu tutup.
Toko mainan itu tutup.

28 Supermarket itu buka.
Supermarket itu tutup.
Toko kue itu buka.
Toko kue itu tutup.

29 Apakah Anda menginginkan kue?
Ya.
Terima kasih.
Sama-sama.

30 Permisi. Apakah supermarket ini buka?
Ya. Supermarket ini buka.
Terima kasih.
Sama-sama.

31 Terima kasih.
Sama-sama.
Terima kasih.
Sama-sama.

32 Hari ini saya berumur empat tahun. Saya 
menginginkan sebuah kue.

Kue berwarna apa yang kamu inginkan?
Saya menginginkan sebuah kue biru.
Kue ukuran apa yang kamu inginkan?
Saya menginginkan kue yang paling besar.

33 Hari ini anak laki-laki saya berumur empat 
tahun. Saya memerlukan sebuah kue.

Kue berwarna apa yang Anda perlukan?
Saya memerlukan sebuah kue biru.
Kue ukuran apa yang Anda perlukan?
Saya memerlukan kue paling besar.

34 Ini kue biru paling besar.
Berapa harganya?
Harganya dua puluh lima dolar.
Terima kasih.
Sama-sama.
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01 Halo.
Halo.

02 Apakah semua bunga itu berwarna sama?
Tidak. Bunga-bunga itu tidak semua berwarna 
sama.

03 Bunga warna apa yang Anda inginkan?
Saya menginginkan bunga merah.

04 Berapa yang Anda inginkan?
Saya menginginkan tiga puluh lima.

05 Terima kasih.
Sama-sama.

06 Selamat pagi.
Selamat pagi.

07 Apakah Anda menjual telur?
Ya. Saya menjual telur.

08 Berapa telur yang Anda perlukan?
Saya memerlukan empat puluh delapan telur.

09 Terima kasih.
Sama-sama.

10 Halo.
Halo.

11 Berapa harga kursi ini?
Kursi ini harganya lima puluh dolar.

12 Apakah Anda ingin membayar dengan uang 
tunai?

Tidak, saya ingin membayar dengan kartu 
kredit.

13 Terima kasih.
Sama-sama.

14 Selamat siang.
Selamat siang.

15 Setelan jas warna apa yang Anda sukai?
Saya suka setelan jas hitam.

16 Apakah setelan jas ini terlalu besar?
Ya. Setelan jas ini terlalu besar.

17 Apakah Anda mempunyai setelan jas lebih 
kecil?

Ya. Saya mempunyai setelan jas lebih kecil.

18 Apakah ini pas?
Ya. Ini pas.

19 Terima kasih.
Sama-sama.

20 Apakah restoran ini buka?
Ya. Restoran ini buka.
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In this index, each word is followed by the Unit and Lesson in which 
it occurs. The number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

En este índice, a cada palabra le sigue la Unidad y la Lección en que 
aparece. Entre paréntesis se encuentra el número de veces que aparece la 
palabra en cada lección.

Dans cet index, chaque mot est suivi de la Partie et de la Leçon 
correspondantes. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon 
est indiqué entre parenthèses.

In diesem Index steht nach jedem Wort der Teil mit der Lektion, in der das 
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion auftritt.

In questo indice, ogni parola è seguita dall’Unità e dalla Lezione
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione
è indicato in parentesi. 

Neste índice, cada palavra encontra-se seguida pela Unidade e o Capítulo 
em que aparece. O número de vezes em que a palavra aparece em cada 
capítulo encontra-se em parênteses.

Каждое слово, находящееся в этом указателе, сопровождается 
сноской на  раздел и урок,  в которых это слово встречается. В 
скобках указано, сколько раз данное слово упомянуто в  уроке.

  إّن ُكل  كلمٍة في هذا الفهرس  تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما.  توّضح األرقام
.بين األقواس  عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس

Daftar Kata
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3.2 (3), 3.3 (11), 3.5 (1), 4.2 (6), 
4.4 (1)

duduk 2.2 (6), 2.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (3)
Elm 4.1 (1)
empat 1.4 (15), 2.1 (3), 3.1 (6), 3.2 (2), 

3.3 (24), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (2), 
4.5 (1)

enak 3.2 (12), 3.4 (1), 3.5 (4)
enam 1.4 (9), 2.1 (5), 3.1 (4), 3.3 (6), 

4.2 (3), 4.3 (1)
euro 4.2 (6)
film 4.2 (6)
gaun 1.4 (6), 2.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (2), 

4.4 (6)
gaunnya 2.4 (1)
genggam 1.4 (3)
gigi 3.4 (13)
giginya 3.4 (4)
Giulia 2.3 (1)
golf 4.2 (5)
gugur 3.2 (3)
guru 1.3 (11), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.3 (5), 

4.2 (1), 4.3 (2)
Haddad 3.3 (2)
halo 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 

1.5 (2), 2.3 (15), 2.4 (12), 2.5 (4), 
3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.5 (6), 
4.2 (2), 4.5 (4)

handuk 3.4 (5), 4.1 (1), 4.4 (2)
harga 4.2 (8), 4.3 (2), 4.5 (1)
harganya 4.2 (33), 4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (1)
hari 3.1 (28), 3.2 (21), 3.5 (1), 4.4 (2)
harum 3.2 (2), 3.4 (1)
haus 2.4 (7), 2.5 (2), 3.4 (1)
hewan 1.3 (9), 3.3 (5), 4.2 (4), 4.3 (7)
hijau 1.3 (18), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (6), 

2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (5)
hitam 1.3 (12), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.4 (4), 

4.1 (5), 4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
ibu 1.3 (2), 2.1 (9), 2.2 (4), 2.3 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1)
Ibu 1.3 (4), 2.1 (2), 2.4 (4), 3.1 (1), 

3.4 (5)
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ibunya 2.1 (1), 4.2 (2)
ikan 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (6), 2.2 (1), 

3.2 (2), 4.1 (2)
ikat 2.4 (6), 3.1 (1), 3.3 (1)
Indonesia 2.3 (9), 3.3 (26), 3.5 (2)
Inggris 3.3 (23)
ingin 4.2 (12), 4.3 (6), 4.5 (2)
inginkan 4.2 (6), 4.4 (2), 4.5 (2)
ini 1.2 (16), 1.3 (1), 1.4 (19), 1.5 (2), 

2.1 (33), 2.2 (10), 2.3 (16), 2.5 (6), 
3.1 (13), 3.2 (33), 3.3 (17), 3.4 (5), 
3.5 (7), 4.1 (11), 4.2 (28), 4.3 (51), 
4.4 (47), 4.5 (8)

Isabella 2.3 (2)
isi 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (7), 2.1 (2), 

4.2 (3)
istri 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1)
istrinya 2.1 (2), 2.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (3)
Italia 2.3 (5)
itu 1.1 (76), 1.2 (55), 1.3 (95), 1.4 (35), 

1.5 (2), 2.1 (15), 2.2 (83), 2.3 (14), 
2.4 (24), 3.1 (17), 3.2 (29), 3.3 (12), 
3.4 (47), 4.1 (11), 4.2 (54), 4.3 (20), 
4.4 (50), 4.5 (2)

jalan 2.3 (7), 3.4 (1)
Jalan 4.1 (2)
Jane 3.1 (1), 3.5 (1)
jari 3.2 (6), 3.4 (1)
jas 2.4 (10), 3.1 (2), 4.1 (2), 4.5 (6)
jauh 2.3 (8)
jembatan 2.3 (8), 4.1 (1)
jendela 2.2 (6), 3.2 (1), 4.4 (3)
Jepang 2.3 (10), 3.2 (1), 3.3 (5)
jeruk 4.2 (7)
jins 2.4 (4), 4.2 (1), 4.4 (3)
John 2.3 (2)
Joko 2.3 (1)
Jones 2.3 (1), 2.4 (3)
Jumat 3.2 (5)
jumpa 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 

2.3 (3), 2.4 (4), 2.5 (2), 3.5 (4)
jus 4.2 (7)
kabar 2.4 (16), 3.1 (5), 3.5 (1)
kacamata 4.1 (9), 4.2 (2), 4.4 (4)
kakak 2.1 (11), 2.2 (5), 2.3 (1), 3.1 (2), 

3.4 (1)
kakek 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
kakeknya 2.2 (3), 3.2 (2)
kaki 2.4 (4), 3.1 (4), 3.2 (5), 3.4 (1), 4.2 (1)
kakinya 2.4 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)
kalian 1.4 (8), 1.5 (1), 2.1 (5), 2.3 (6), 

2.4 (5), 2.5 (1)

kamar 2.2 (11), 2.3 (3), 3.4 (6)
kamera 4.3 (6)
kami 1.3 (11), 1.4 (13), 1.5 (1), 2.1 (15), 

2.3 (9), 2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (5), 
3.2 (15), 3.3 (4), 4.1 (11), 4.2 (1), 
4.4 (2)

Kamis 3.2 (4)
kamu 2.1 (14), 2.2 (6), 2.3 (2), 2.4 (2), 

2.5 (5), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (2), 
3.4 (1), 3.5 (5), 4.1 (1), 4.4 (6)

kapan 3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)
karena 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
kartu 4.3 (4), 4.5 (1)
kasih 3.2 (9), 4.4 (5), 4.5 (4)
kaus 1.4 (6), 2.4 (6), 3.1 (4), 3.2 (1), 

3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (4)
kausnya 2.4 (1), 3.4 (1)
kayu 4.3 (12), 4.4 (1)
kecil 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (5), 

4.3 (5), 4.4 (8), 4.5 (2)
kedinginan 2.4 (8), 3.1 (1), 3.4 (1)
keluarga 2.1 (6), 2.2 (2), 2.5 (4), 3.1 (4), 

3.2 (4)
kemeja 1.4 (5), 2.2 (1), 3.4 (5), 4.1 (2), 

4.2 (8), 4.4 (1)
kepanasan 2.4 (7)
kering 3.4 (5)
kertas 4.3 (10), 4.4 (3)
kita 1.3 (6), 3.2 (1), 3.3 (4), 3.5 (2)
koin 4.3 (3), 4.4 (4)
komputer 2.2 (6), 4.3 (4)
konser 4.2 (8)
kopi 1.2 (4), 1.4 (1), 1.5 (1), 3.1 (8), 

3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (3)
koran 1.2 (7), 1.4 (3), 2.1 (2), 2.2 (4), 

4.2 (1)
kota 2.3 (5), 3.2 (1)
kotor 3.4 (7)
kredit 4.3 (4), 4.5 (1)
kucing 1.2 (7), 1.3 (6), 1.4 (1), 2.2 (7), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.4 (2)
kucingnya 2.1 (3)
kuda 1.2 (6), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
kudanya 2.1 (1)
kue 4.1 (9), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (17)
kunci 1.4 (5), 2.1 (1), 2.2 (3), 4.1 (2)
kuning 1.3 (13), 1.4 (4), 2.4 (1), 3.4 (1), 

4.2 (2), 4.4 (3)
kursi 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (2), 

4.1 (1), 4.3 (8), 4.4 (2), 4.5 (2)
laki 1.1 (21), 1.2 (12), 1.3 (7), 1.4 (4), 
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2.1 (19), 2.2 (12), 2.3 (2), 2.4 (3), 
2.5 (2), 3.2 (3), 3.3 (6), 3.4 (6), 
4.1 (1), 4.2 (10), 4.3 (1), 4.4 (3)

lakinya 2.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
lakukan 1.3 (8), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (3), 

3.1 (1), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.2 (5)
lambat 4.3 (7)
langit 1.3 (4)
lapar 2.4 (8), 2.5 (4)
Laura 2.3 (1)
lebih 4.2 (43), 4.3 (16), 4.4 (6), 4.5 (2)
lelah 2.4 (5)
Levy 3.2 (1)
Li 3.3 (1)
lima 1.4 (9), 2.1 (4), 3.1 (4), 3.3 (10), 

4.2 (6), 4.4 (1), 4.5 (2)
Lima 2.5 (1)
Lin 2.3 (2), 3.3 (1)
logam 4.3 (9), 4.4 (1)
luar 3.1 (8), 3.2 (2), 3.5 (1)
mahal 4.2 (4), 4.3 (15)
mahasiswa 1.3 (2)
mahasiswi 1.3 (6)
mainan 4.1 (6), 4.2 (5), 4.4 (6)
makan 1.1 (28), 1.2 (18), 1.3 (3), 1.4 (7), 

1.5 (1), 2.1 (9), 2.2 (6), 2.3 (1), 
3.1 (14), 3.2 (7), 3.4 (4), 3.5 (2), 
4.1 (1), 4.2 (2)

malam 3.1 (18), 3.2 (1), 3.4 (2), 3.5 (1)
mana 2.2 (9), 2.3 (24), 2.5 (3), 3.1 (3), 

3.2 (3), 3.4 (3), 3.5 (4), 4.1 (5), 
4.2 (17), 4.4 (4)

mandi 2.2 (5), 3.4 (4)
mangkuk 1.4 (10), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.3 (4), 

3.5 (2), 4.3 (6)
mantel 1.4 (7), 2.2 (2), 3.1 (2), 4.1 (2), 

4.2 (1), 4.4 (3)
mantelnya 2.4 (1)
Maria 2.3 (1)
masak 1.4 (2)
matahari 1.3 (5)
Mei 2.3 (1)
meja 1.4 (5), 2.2 (7), 3.2 (1), 4.1 (3), 

4.3 (4)
memainkan 3.2 (3)
memakai 1.4 (24), 2.4 (8), 3.1 (4), 3.4 (2)
memasak 1.1 (7), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1), 
4.2 (2)

membaca 1.1 (20), 1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (2), 
1.5 (1), 2.1 (7), 3.1 (4), 3.2 (2), 
3.3 (7), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (2)

membangunkan 3.4 (5)
membayar 4.3 (10), 4.5 (2)
membeli 1.4 (8), 3.2 (1), 3.4 (5), 4.1 (16)
memeluk 2.2 (7)
memerlukan 4.1 (24), 4.4 (3), 4.5 (1)
memerlukannya 4.1 (2)
memperhatikan 2.2 (2)
mempunyai 1.2 (19), 1.3 (19), 1.4 (23), 1.5 (6), 

2.1 (3), 3.1 (10), 3.3 (2), 3.5 (1), 
4.1 (9), 4.2 (16), 4.3 (19), 4.4 (14), 
4.5 (2)

mencicipi 3.2 (4)
mencium 2.2 (7), 3.2 (4)
mencuci 3.4 (27), 3.5 (3)
mendengarkan 2.2 (4), 3.2 (1), 4.2 (3)
mengajar 3.3 (12)
mengapa 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
mengemudi 1.2 (9), 1.3 (2)
menginginkan 4.1 (9), 4.4 (6), 4.5 (2)
menginginkannya 4.1 (2)
mengunjungi 3.2 (13), 3.4 (1)
menjual 4.1 (26), 4.2 (2), 4.5 (2)
menonton 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.2 (2)
menulis 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (3), 

2.1 (1), 3.1 (5), 3.3 (7)
menyayangi 2.2 (10)
menyikat 3.4 (13)
merah 1.3 (24), 1.4 (5), 2.4 (10), 3.2 (1), 

3.4 (4), 4.1 (2), 4.2 (7), 4.4 (1), 
4.5 (1)

mereka 1.1 (9), 1.2 (18), 1.3 (5), 1.4 (2), 
2.1 (15), 2.2 (3), 2.3 (5), 2.4 (3), 
3.1 (2), 3.2 (6), 3.3 (3), 3.4 (10), 
4.1 (6), 4.2 (1), 4.3 (1)

Mesir 2.3 (3), 3.3 (1)
Michael 3.2 (1)
Minggu 3.2 (10)
minum 1.1 (20), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (4), 

2.1 (3), 3.1 (8), 3.4 (3), 4.2 (2)
mobil 1.2 (8), 1.3 (8), 1.4 (1), 2.2 (11), 

3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (3)
mobilnya 2.1 (2)
Moskow 2.3 (4), 2.5 (1), 3.2 (1)
muda 2.4 (5), 3.4 (4), 4.2 (3), 4.3 (9)
muncul 3.1 (7)
murah 4.2 (3)
murid 1.3 (10), 1.4 (1)
muridnya 4.2 (1)
musim 3.2 (16)
nama 2.3 (36), 2.5 (6), 3.2 (2), 3.3 (2)
namanya 2.3 (4), 3.3 (1)
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nasi 1.2 (6), 1.3 (2), 1.4 (1), 3.2 (3), 
3.5 (1), 4.2 (1), 4.4 (3)

negara 2.3 (8)
nenek 3.2 (2), 3.4 (2)
Nenek 2.4 (2)
neneknya 2.2 (3)
New York 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
nol 2.1 (3)
obat 4.1 (6)
orang 1.2 (6), 2.1 (8), 2.2 (2), 3.2 (1), 

3.3 (9), 3.4 (4), 4.2 (1)
oranye 2.4 (4)
pagi 3.1 (18), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.5 (2)
pakaian 4.1 (4)
paling 4.3 (10), 4.4 (7)
panas 3.2 (5)
panjang 1.4 (8), 4.2 (1)
panjangnya 2.4 (1)
Paris 2.3 (6), 3.2 (1)
Parker 3.1 (1)
pas 4.4 (11), 4.5 (2)
pasta 3.4 (3)
Paulo 2.5 (1)
payung 4.1 (7)
Pei-chi 2.5 (1)
Pei-li 2.5 (1)
pekerjaan 1.3 (8)
pelayan 1.3 (6)
pendek 2.4 (5), 4.4 (1)
perempuan 1.1 (25), 1.2 (7), 1.3 (8), 1.4 (5), 

2.1 (20), 2.2 (15), 2.3 (4), 2.4 (3), 
3.1 (3), 3.2 (5), 3.3 (6), 3.4 (6), 
4.1 (1), 4.2 (10), 4.3 (1), 4.4 (4)

perempuannya 2.2 (2)
perhiasan 4.1 (12), 4.3 (2), 4.4 (1)
perlukan 4.1 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
permainan 3.2 (3)
permisi 1.4 (8), 3.3 (2), 4.1 (8), 4.2 (1), 

4.4 (1)
Pierre 2.3 (1)
Pine 4.1 (1)
pinggang 2.4 (6), 3.1 (1), 3.3 (1)
pintu 2.2 (4), 2.3 (2), 4.4 (3)
pirang 2.4 (4)
piring 1.4 (7), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 

3.3 (8), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.3 (2), 
4.4 (1)

plastik 4.3 (14), 4.4 (3)
pohon 1.3 (4), 1.4 (6), 2.3 (2), 3.2 (5)
polisi 1.3 (8), 1.4 (3), 2.1 (1)
ponsterling 4.2 (4), 4.3 (2)
Prancis 2.3 (7), 3.2 (1)

pria 1.1 (23), 1.2 (9), 1.3 (7), 1.4 (9), 
2.1 (6), 2.2 (13), 2.3 (3), 2.4 (7), 
3.1 (6), 3.2 (4), 3.3 (6), 3.4 (6), 
4.1 (1), 4.2 (11), 4.3 (6), 4.4 (3)

pulpen 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)

puluh 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (49), 4.2 (8), 
4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (3)

punya 1.3 (2), 1.4 (5), 1.5 (2), 3.3 (2), 
3.5 (1)

putih 1.3 (18), 1.4 (4), 2.4 (1), 4.1 (1), 
4.2 (3), 4.3 (1)

putra 2.1 (9), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
putranya 2.1 (2), 2.2 (2)
putri 2.1 (6), 2.2 (1), 4.3 (4)
putrinya 2.1 (4), 2.2 (1), 3.4 (2)
Rabu 3.2 (3)
radio 2.2 (8), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
rambut 2.4 (4), 3.4 (7)
rambutnya 2.4 (4), 3.4 (10)
rasanya 3.2 (7), 3.5 (2)
ratus 4.2 (3)
Ravi 2.3 (1)
Reem 3.3 (1)
restoran 3.1 (4), 3.2 (3), 4.5 (2)
ribu 4.2 (6)
ringan 4.3 (7)
Robert 2.3 (2)
rok 1.4 (6), 4.2 (2)
roknya 3.4 (1)
Roma 2.3 (5), 3.2 (1)
roti 1.2 (14), 1.3 (1), 1.4 (8), 1.5 (1), 

2.1 (2), 3.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (9), 
4.3 (3), 4.4 (2)

ruang 2.2 (13), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
3.4 (4)

rumah 2.2 (6), 2.3 (10), 2.4 (2), 3.1 (4), 
3.2 (10), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (2), 
4.3 (5)

rumahnya 3.2 (1)
rumput 1.3 (4), 1.4 (2), 3.2 (1)
rupiah 4.2 (15)
rusak 4.1 (11)
Rusia 2.3 (8), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (1)
Sabtu 3.2 (5)
sabun 3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (1)
saja 2.4 (15), 3.1 (4), 3.5 (1)
sakit 2.4 (6), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (1), 

4.1 (1)
sama 3.2 (5), 4.4 (21), 4.5 (6)
sampai 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 

2.3 (3), 2.4 (4), 2.5 (2), 3.5 (4)
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sandiwara 4.2 (5)
Sarah 2.4 (2)
sarapan 3.1 (7), 3.4 (1)
Sari 2.3 (1)
satu 1.4 (24), 2.1 (3), 3.2 (9), 3.3 (3), 

4.2 (1)
satupun 4.4 (4)
saya 1.3 (38), 1.4 (15), 1.5 (4), 2.1 (64), 

2.2 (20), 2.3 (64), 2.4 (48), 2.5 (12), 
3.1 (32), 3.2 (26), 3.3 (33), 3.4 (16), 
3.5 (13), 4.1 (20), 4.2 (30), 4.3 (23), 
4.4 (16), 4.5 (7)

sayuran 4.1 (6)
sebelas 2.1 (4)
sebelum 3.1 (6), 3.4 (1)
sebuah 1.2 (25), 1.3 (13), 1.4 (35), 1.5 (2), 

2.1 (5), 2.2 (41), 2.3 (25), 2.4 (12), 
3.1 (8), 3.2 (14), 3.4 (21), 4.1 (47), 
4.2 (16), 4.3 (10), 4.4 (4)

sebutir 1.2 (4), 3.1 (2)
sedang 1.1 (109), 1.2 (77), 1.3 (25), 

1.4 (32), 1.5 (4), 2.1 (39), 2.2 (36), 
2.3 (8), 3.1 (25), 3.2 (46), 3.3 (43), 
3.4 (55), 3.5 (2), 4.1 (23), 4.2 (11), 
4.4 (3)

sedikit 4.2 (8), 4.4 (7)
seekor 1.2 (16), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.1 (2), 3.3 (1)
sekolah 3.1 (5), 3.5 (1)
sekuntum 1.3 (3)
selamat 3.1 (10), 3.2 (10), 4.5 (4)
Selasa 3.2 (4)
selimut 3.4 (4), 4.2 (1)
sembilan 2.1 (7), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 

3.3 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
semi 3.2 (3)
semua 4.4 (7), 4.5 (2)
senang 2.3 (9), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (2)
Senin 3.2 (4)
seorang 1.1 (16), 1.2 (3), 1.3 (50), 1.4 (1), 

2.1 (21), 4.3 (4)
sepak 4.2 (11)
sepatu 1.4 (9), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (4), 

4.1 (6), 4.2 (5), 4.4 (4)
sepeda 1.2 (5), 1.3 (9), 1.4 (8), 2.1 (4), 

4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
sepedanya 2.1 (2)
seprai 3.4 (7), 4.3 (1)
sepuluh 2.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (1)
seratus 4.2 (2)
seribu 4.2 (1)
setangkup 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 4.2 (2)

setelah 3.1 (7), 3.4 (2), 3.5 (1)
setelan 2.4 (10), 3.1 (2), 4.1 (2), 4.5 (6)
siang 3.1 (12), 3.2 (6), 3.4 (2), 4.5 (2)
siapa 1.4 (13), 2.1 (4), 2.3 (10), 2.5 (3), 

3.2 (3), 3.3 (2), 4.1 (1)
sikat 3.4 (10)
silakan 4.2 (6)
Steve 2.3 (1)
suami 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)
suaminya 2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (2)
suka 4.2 (43), 4.4 (4), 4.5 (1)
sukai 4.2 (9), 4.4 (4), 4.5 (1)
supermarket 4.1 (9), 4.4 (4)
susu 1.2 (6), 1.3 (1), 3.2 (4), 4.2 (3)
sweter 2.4 (7), 3.4 (2), 4.2 (3)
sweternya 2.4 (3)
tahu 1.4 (4)
tahun 2.1 (17), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 

3.3 (3), 4.4 (2)
taman 2.3 (6), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.5 (1), 

4.1 (2)
tamu 2.2 (7), 3.1 (1), 3.2 (10), 3.3 (1), 

3.4 (3)
tangan 3.2 (5), 3.4 (9)
tangannya 3.2 (2), 3.4 (1)
tangga 4.1 (7), 4.3 (1)
tapi 3.1 (6), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.4 (8)
Taylor 3.1 (2)
teh 4.2 (7)
telepon 1.4 (8), 4.1 (5), 4.2 (1), 4.4 (2)
televisi 2.2 (7), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (7), 4.2 (1), 4.3 (3)
telur 1.2 (7), 1.3 (7), 1.4 (6), 2.1 (1), 

3.1 (3), 4.5 (4)
telurnya 3.1 (2)
teman 2.1 (8), 3.2 (3), 3.5 (2)
temannya 3.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (1)
tempat 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (7), 3.4 (1), 4.3 (1)
tenis 4.2 (7)
terbuat 4.3 (11)
terbuka 4.4 (4)
terima 3.2 (9), 4.4 (5), 4.5 (4)
terlalu 4.4 (18), 4.5 (2)
tertutup 4.4 (4)
tidak 1.2 (21), 1.3 (4), 1.4 (8), 2.1 (8), 

2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (6), 3.2 (7), 
3.3 (6), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (8), 
4.2 (8), 4.3 (9), 4.4 (10), 4.5 (2)

tidur 1.2 (11), 1.4 (4), 2.1 (3), 2.2 (13), 
2.3 (3), 3.1 (1), 3.4 (12), 4.3 (1)

tiga 1.4 (18), 2.1 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 
3.3 (14), 4.2 (3), 4.5 (1)
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tiket 4.1 (4), 4.2 (4), 4.3 (1)
tinggal 2.3 (26), 2.5 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 

3.4 (2)
tinggi 2.4 (5)
toilet 2.2 (3)
toko 4.1 (27), 4.4 (5)
topi 1.4 (11), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 

3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (2), 
4.2 (1), 4.4 (7)

tua 2.1 (7), 2.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.1 (9), 4.2 (2), 4.3 (9)

tuanya 2.1 (1), 3.2 (1)
tujuh 2.1 (6), 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (2)
tunai 4.3 (3), 4.5 (1)
tutup 4.4 (4)
uang 4.1 (7), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (2), 

4.5 (1)
ukuran 4.4 (8)
umur 2.1 (5), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 

3.3 (2)
umurnya 2.1 (4), 3.3 (1)
ungu 2.4 (4), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)

Viktor 2.3 (1)
Vladimir 2.3 (1)
wajah 3.4 (1)
wajahnya 3.4 (7)
wanita 1.1 (27), 1.2 (12), 1.3 (7),  

1.4 (12), 2.1 (9), 2.2 (5),  
2.3 (3), 2.4 (7), 3.1 (5),  
3.2 (5), 3.3 (6), 3.4 (7),  
4.1 (2), 4.2 (13), 4.3 (6),  
4.4 (3)

warna 2.4 (6), 4.4 (6), 4.5 (2)
wortel 4.2 (5)
ya 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 

2.2 (4), 2.4 (4), 2.5 (5), 3.1 (1), 
3.3 (6), 3.5 (5), 4.1 (5), 4.2 (1), 
4.4 (4), 4.5 (5)

yang 1.3 (12), 1.4 (28), 1.5 (4),  
2.1 (7), 3.1 (1), 3.2 (2),  
3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (2),  
4.1 (5), 4.2 (36), 4.3 (4),  
4.4 (9), 4.5 (4)
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